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1. Toelichting werking VT diensten tijdens Corona + noodfonds
Toelichting door Pieter zie PPT
Patrick: Is het duidelijk wat er wel en niet mag? Wat zijn de specifieke regels?
De federale maatregelen moeten gevolgd worden.
Verschilt naargelang evenement, cultuur, horeca, en best wordt de federale info
opgevolgd, gezien de voortdurende wijzigingen.

Wouter: Vraag rond communicatie van het aantal per zaal.
-

Is dit voldoende duidelijk? Communicatie wordt verzameld op de site.
Overzicht aantallen per zaal: duidelijk communicatie zal er komen op de website.

-

Voor senioren gelden aparte richtlijnen. Opstart wordt gepusht vanuit de
koepelorganisaties maar mits te voldoen aan de voorwaarden/maatregelen.

Rita: Wanneer zal het dienstencentrum terug opstarten?
Lien: vanaf donderdag 3/09 in de Parette en vrijdag i4/09 n De Vlinder wordt de cafetaria
terug opgestart voor de familie van de bewoners. Gezien het woon-zorgcentrum aan ons
dienstencentrum vasthangt, mogen we dit nog niet combineren, dus nog geen
activiteiten. In de wijkhuisjes worden de clubwerkingen wel terug opgestart + er zijn
daar zitdagen.
in de WZC kan men op de kamer geen bezoek ontvangen. Vanaf donderdag niet meer op
afspraak. Je komt toe en je kan kiezen ofwel een wandeling ofwel iets drinken in de
cafetaria. De vrijwilliger gaat de bewoner ophalen. Dit mag meerdere keren per week (3
keer per week) + ook op zondag, wel op afspraak gezien de beperkte
personeelscapaciteit.
Kathleen: Is de reguliere werking van de wijkhuisjes al opgestart?
Lien: Reguliere werking van de wijkhuisjes: zijn terug open sinds 01 07 en moeten de
regelgeving volgen van de horeca. Lessenreeksen (oa. I pad) van het dienstencentrum
starten in het SPOOR. De andere kunnen nog niet doorgaan.
2. Werking Huis van Welzijn tijdens de coronacrisis

Toelichting door Micheline zie PPT.
Verloop eerste schooldag?
Francis: Alles is positief verlopen. Noord werkt nog in 3 bubbels. Centrumschool
gelijkaardig. 3 bubbels eten apart en hebben aparte speeltijd. Ouders worden niet
toegelaten op het schoolterrein. Leerkrachten moeten geen mondmasker dragen tenzij
als ze op hun bureau zitten of lesgeven met voldoende afstand.
School Zuid werkt niet met bubbels.
Patrick: qua mobiliteit waren er wel wat problemen vooral in Stasegem.
Francis: School Zuid had zijn ouders opgeroepen om via een specifieke weg te komen
wat wel gevolgd werd.
Thomas: Voorstel vanuit het jeugdwerk om tijdens de werking in het weekend eventueel
een autovrije straat te organiseren (cfr. speelstraat). Dan kan de jeugdbeweging ook op
straat spelen.
David: bij een speelstraat zijn het de bewoners die het moeten aanvragen dus als bijv.
de Chiro dit wil doen dan moeten ze wel 75% van de bewoners achter zich hebben. Maar
lijkt zeker een goed idee die wordt meegenomen.
3. Lokale/regionale werking/afspraken ism W13 en ELZ
Toelichting door Micheline zie PPT.
Wouter Bouckaert: Huisartsenkring, welke is dit dan?
Micheline: Dit is deze van Zuidwest-Vlaanderen.
Wouter Bouckaert: Wat is een spock?
Binnen de eerstelijnszones is een dokter aangeduid die een stuk een coördinerende rol
opneemt en alle medische informatie beheert.

De mspoc (medical single point of contact) = de medisch expert

Koen Opsomer: De cijfers die op Harelbeke.be/coronacijfers komen, zijn dit de cijfers die
vanuit W13 komen?
Lien: Dit zijn de cijfers van W13. Dit zijn de meest recente.
Patrick: Ik hoor dat er een probleem is voor de screening dat veel mensen het niet
aangeven. Bijv. toeristen die terug komen van reis maar dit niet aangeven of
seizoensarbeiders? Deze mensen gaan vaak niet in quarantaine. Ik weet niet of je hier
een zicht op hebt?
Micheline: Hier hebben we geen zicht. Via de campagnes worden mensen wel
aangespoord dit te doen, maar hier hebben we geen zicht op. Is moeilijk op te volgen.
4. ‘Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen Vlaamse overheid: bepalen
van de doelgroep, waarde van de bonnen en wijze van toekenning
Toelichting door Micheline zie PPT.

Patrick: Maand april wordt genomen als referentie. Waarom wordt dit niet gespreid over
meerdere maanden?
Lien: Omdat dit de berekening nog complexer maakt waardoor de mensen dit niet zelf
zouden kunnen ingeven in de budgetcalculator.
Micheline: Voor een aanvullende steun doen we dit wel, gemiddelde over verschillende
maanden.
Kathleen Duchi: Middelen moeten besteed worden tegen eind 2021?
Micheline: Klopt.
Melissa Depraetere: De middelen vanuit de federale overheid moeten wel besteed
worden tegen eind dit jaar?
Micheline: Klopt, maar dit is bijna niet haalbaar om een goed beleid te kunnen maken.
5. Varia:
Wouter Bouckaert: wat met de gebruikstarieven van de zalen nu de capaciteit tgv
COVID-19 lager ligt? Veel verenigingen gebruiken faciliteiten om geld in het laatje te
krijgen...
Francis: Indien nodig (en beschikbaar) wordt een grotere zaal ter beschikking gesteld
aan de vereniging en wordt het goedkoopste tarief (tarief oorspronkelijk aangevraagde
zaal) gerekend.
Patrick Claerhout: een stavaza van opstart scholen en van alle kermissen gegeven
worden?
Info scholen zie eerder.
Kermissen. Er zijn verschillende scenario’s via het college gepasseerd. Op 31/07 viel de
beslissing dat er geen foorkramers aanwezig mochten zijn. Wat gebeurt in Hulste? Los
project van Make a wish die nu toch afgelast werd … . Ik weet op vandaag niet wat er
komend weekend zal gebeuren in Hulste.
Francis: Komend weekend is er in Hulste in principe niks te doen. Voor Harelbeke. Geen
braderie, geen rommelmarkt. Wel Harelbeke intiem.
In Hulste ook geen optredens wegens te veel werk en veiligheidsvoorschriften.
In Harelbeke komt de kermis zelf op het Forestierstadium (cfr. de markt). Niet met
reservaties.
Nancy Debeerst: Waarom kon de kermis niet aan het station georganiseerd worden?
Francis: Dit kon waarschijnlijk niet wegens te complex met de verschillende straten +
aan Forestierstadion zijn we het gewend.
Lise Marie: Hoe is het geweest op het zomerbad? Er zouden ook terugkomdag zijn?
Micheline: Was heel positief en is heel goed verlopen. Kinderen waren heel blij. Er zullen
ook terugkomdagen zijn zodat het ook wat warm gehouden wordt gedurende het jaar.
Via W13 hebben we ook een project ingediend rond taalstimulerende activiteiten en werd
goedgekeurd.

