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GEZONDHEIDSBELEID. Bekrachtiging addendum (optie 2) bij de
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering
13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te
versterken tot verderzetting van de engagementen in de periode 1 april 2021
tot en met 31 mei 2021.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 31 augustus 2020: Het college gaat akkoord met het structureel opzetten van het volledige
lokale contactcenter Mechelen-Katelijne en de nodige personeelsbezetting (contacttracing,
aanvullende/gerichte huisbezoeken en sensibiliserende huisbezoeken).
9 november 2020: Het college volgt het advies van het COVID19-team ELZ Mechelen –
Sint-Katelijne-Waver en de zorgraad ELZ om te kiezen voor optie 2, ervan uitgaand dat er
gewerkt kan worden op de scripts van Vlaanderen, met volgende randvoorwaarde: de ELZ
Mechelen – Sint-Katelijne-Waver sluit met de Vlaamse overheid een middelenverbintenis
en geen resultatenverbintenis af.
• Gemeenteraad 14 december 2020 – agendapunt 28: Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne, stad
Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver, met het oog op het ontvangen van
subsidies in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een
subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid19-pandemie te versterken’.
• Gemeenteraad 25 januari 2021 – agendapunt 6: Bekrachtiging
samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van de verwerkingsovereenkomst, tussen het
Agentschap Zorg en Gezondheid en de ‘proeftuin Mechelen-Katelijne’, in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken – optie 2.
• Collegebeslissing 6 april 2021 - agendapunt 9: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Op 19 maart 2021 heef t de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering,
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na
31 maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.

•

•
•
•

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering kiezen tussen de volgende opties:
- Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching, met
een subsidiëring van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
- Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én
aanvullend lokaal contactonderzoek, met een subsidiëring van 1 april 2021 tot en met
31 mei 2021.
De contacttracing Mechelen – Sint-Katelijne-Waver werkt momenteel volgens optie 2. Het
is logisch om deze werkwijze verder te zetten.
Besturen die na 31 maart 2021 verder willen inzetten op optie 2, moeten voor 30 april
2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur een ingevuld en ondertekend addendum
bezorgen.
De einddatum van optie 2 (31/05/2021) is gelijkgesteld met het huidig af lopen van het
contract van het Vlaams contactcenter. Bedoeling is dat voorafgaandelijk bekeken wordt of
een verlenging wenselijk is (zowel voor het Vlaamse als het lokale contactcenter). Mocht
beslist worden om optie 2 stop te zetten voor de lokale besturen op 31/5/2021 voorziet het
Agentschap Binnenlands Bestuur de nodige documenten zodat de optie 2-besturen nog een
maand in optie 1 kunnen verder werken. Er wordt eveneens nog bekeken of het wenselijk
is optie 1 te verlengen.

Juridische grond
• Samenwerkingsovereenkomst d.d. 30 november 2020 tussen de vzw Eerstelijnszone
Mechelen-Katelijne, stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver, met het oog op
het ontvangen van subsidies in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot
toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken’.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot verlenging van de toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19- pandemie te versterken.
Financiële gevolgen
• De f inanciële ondersteuning vanuit Vlaanderen blijf t identiek als bij de vorige
samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd op gemeenteraad 25/01/2021).
• Bovenop de basismiddelen wordt, in optie 2 in het kader van de samenwerking met
Vlaanderen, een bedrag per index (inclusief contact met 2 tot 4 hoog risicocontacten)
voorzien.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt addendum (optie 2) bij de samenwerkingsovereenkomst in het
kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid -19pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen in de periode 1 april 2021 tot
en met 31 mei 2021.
(bijlage)
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Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de Covid -19- pandemie te versterken tot
verderzetting van de engagementen.
– optie 2 - dd.
Ondergetekenden:
•

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), vertegenwoordigd door de Vlaamse Regerin g,
bij delegatie, in de persoon van de leidend ambtenaar van agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid AZG, de heer Dirk Dewolf
ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0316.380.84 waarvan de
administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II laan 35 / 33, 1030 Schaarbeek
hierna: “AZG”;

en
•

De stad Mechelen, gevestigd in Grote Markt 21, 2800 Mechelen in de Kruis p u ntban k van
Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0207.499.430, die in naam en voor rekening
van volgende lokale besturen optreedt :
- Stad Mechelen
- Gemeente Sint-Katelijne-Waver, gevestigd te Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver,
in geschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE
0207 509 724.
Verder genoemd “proeftuin Mechelen-Katelijne”

Hebben op 15/12/2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van het besluit van
de Vlaamse Regering van 13 november vereenkomst 2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken – optie 2.

De samenwerkingsovereenkomst is op 1 november 2020 ingegaan en eindigt op 31 maart 2021.
In aanvulling op en zo nodig in afwijking van deze overeenkomst zijn partijen het volgende
overeengekomen:

Addendum bij de overeenkomsten : samenwerkingsovereenkomst, verwerkingsovereenkomsten en protocol
tussen AZG en de gemeente dd.

1. Gelet op de stijging van het aantal indexpatiënten in het voorjaar 2021, de toename aan
verscheidenheid van varianten van het COVID-19 virus en de toename van de lokale
verantwoordelijkheid omwille van het toegenomen belang van bronopsporing, werd het
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 vastgestelde
financieringsmodel
verlengd
door
het
besluit van
de Vlaamse
Regering
van 19/03/2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het
contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding
van de COVID-19-pandemie te versterken.
Partijen zijn een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 31/05/2021 met
mogelijke verlenging tot 31 oktober 2021 overeenkomstig artikel 2, derde lid
van het besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30
juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei
2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken overeengekomen, onder
gelijke voorwaarden en bepalingen als opgenomen in de op 15/12/2020 ondertekende
samenwerkingsovereenkomst.
2. Dit addendum zal aan de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 15/12/2020 in het kader
van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken – optie 2 worden gehecht en maakt - na ondertekening onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.
3. Gezien de huidige overeenkomst de rechtsgrond vormt voor verwerkingsovereenkomst en
protocol, gesloten in het kader van de op 15/12/2020 gesloten samenwerkingsovereenkomst
in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november vereenkomst 2020
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 2 , blijven deze verder bestaan.
Proeftuin Mechelen-Katelijne verwerkt de persoonsgegevens conform de instructies van
AZG.
4. Het afsprakenkader gesloten bij de samenwerkingsovereenkomst 15/12/2020 ter uitvoering
van de engagementen opgenomen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contacten bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken blijft onverkort
van toepassing op dit addendum, behoudens het sluiten van een nieuw afsprakenkader dat
in dat geval zal worden gevoegd als bijlage 1.
5. Artikel 7 van de initiële overeenkomst m.b.t. de mogelijke vervroegde beëindiging van de
overeenkomst blijft ook op het addendum van toepassing.

Opgesteld op x in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

Addendum bij de overeenkomsten : samenwerkingsovereenkomst, verwerkingsovereenkomsten en protocol
tussen AZG en de gemeente dd.
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