Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn
IN ZITTING VAN 25 MAART 2021
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Viaene J., Parmentier N., Gheysens J., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G.,
Vanoverbeke B., Mostaert D., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K., Devreese V.,
Desmet T., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

In toepassing van het Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 22.03.2021 houdende organisatie
van de zittingen van de lokale bestuursorganen, dat voor bekrachtiging zal voorgelegd worden aan
de gemeenteraad in zitting van 22.04.2021, zal deze vergadering omwille van de openbare
veiligheid achter gesloten deuren plaatsvinden in zaal Lindelei.
Agendapunt: 2.
Onderwerp:

Vaststellen van het reglement tot instelling van een tussenkomst voor het vervoer
van en naar een vaccinatiecentrum.

De raad, in gesloten zitting,
Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de overheid centrale vaccinatiecentra heeft opgericht om de bevolking in te
enten om zo de Covid 19-pandemie in te dijken;
Gelet op het feit dat de Federale overheid als doelstelling heeft gesteld minstens 70 % van de
bevolking te vaccineren en het lokaal ertoe wil bijdragen om die doelstelling te halen;
Gelet op het feit dat mobiliteit geen drempel mag zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan als
men uitgenodigd is;
Gelet op het feit dat Vlaanderen financiële middelen ter beschikking stelt om de mobiliteit te
bevorderen;
Gelet op het feit dat inwoners van onze gemeente uitgenodigd worden naar het vaccinatiecentrum
van Izegem;
Gelet op de principeafspraken gemaakt op het overleg d.d. 23.02.2021 van de regio Midwest,
waartoe onze eerstelijnszone RITS behoort, inzake de mobiliteit naar de vaccinatiecentra;
Overwegende dat in overleg met de overige gemeenten die betrokken zijn in het vaccinatiecentrum
van Izegem (Izegem, Ingelmunster, Ledegem en Lendelede) een eenvormig tarief werd uitgewerkt
waarbij wij opteren om samen te werken met onze lokale minder mobielen centrale;
Overwegende dat hierbij de verwijzing naar een leeftijds- en/of inkomensdrempel vervalt. Het is de
bedoeling een heel laagdrempelig systeem te hebben dat geen administratieve overlast bezorgt.
Belangrijkste criterium is dus de mobiliteit die lokaal kan ingeschat worden. Het is daarbij de
bedoeling beroep te doen op de tussenkomst van de lokale minder mobielen centrale als andere
mogelijkheden uitgeput zijn wat ook het advies is van Taxistop;

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Doel
Dit reglement regelt het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor mensen die
problemen ondervinden om zich te verplaatsen en niet in aanmerking komen voor een
vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams of thuisvaccinatie.
Dit vervoer wordt georganiseerd binnen de structuur en modaliteiten van de
dienstverlening van de Minder Mobielen Centrale.
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde uren of dagen
beschikbaar zijn en die met hun eigen wagen rijden.
Artikel 2 : Doelgroep en voorwaarden
De tussenkomst is voor inwoners van de gemeente Lendelede die voldoen aan
volgende voorwaarden :
Ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister van de gemeente
Lendelede.
Minder mobiel zijn: dit wil zeggen dat zij verplaatsingsproblemen hebben omwille
van ouderdom, ziekte of handicap of zich in een sociale noodsituatie bevinden en
binnen het eigen netwerk geen mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen.
Uitgesloten zijn van vaccinatie door het mobiele vaccinatieteam of
thuisvaccinatie.
Artikel 3 : Aanvraag
Alle aanvragen voor een rit dienen via de centrale te gebeuren tijdens de kantooruren.
Ritten die niet geregistreerd staan in het rittenboek van de centrale zijn niet verzekerd.
Ritten worden minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd.
Bij een ritaanvraag wordt duidelijk afgesproken dat het om vervoer van en naar een
vaccinatiecentrum is en wordt naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer, dag
en uur vastgesteld en wordt aangegeven of er al dan niet een begeleider meegaat.
Artikel 4 : Prijs
De prijs voor een rit van en naar het vaccinatiecentrum, met inbegrip van de
kilometervergoeding en wachttijd, bedraagt 10 euro.
Deze prijs blijft geldig indien 2 leden van hetzelfde gezin of een begeleider de rit
meemaken.
De gebruiker betaalt na afloop van de rit onmiddellijk en rechtstreeks aan de chauffeur
een vast bedrag van € 5. In dit bedrag is alles inbegrepen.
De chauffeur krijgt voor elke rit van en naar het vaccinatiecentrum naast de € 5 van de
gebruiker, eveneens € 5 via het lokaal bestuur. Het bedrag wordt maandelijks op de
rekening van de chauffeur gestort mits opgave van de uitgevoerde ritten.
Artikel 5 : Werking
Annulering van een rit moet tijdig gebeuren. Bij laattijdige annulering is de vergoeding
van € 5 verschuldigd aan de chauffeur.
Chauffeurs kunnen indien nodig ingezet worden voor verplaatsing in de gebouwen van
het vaccinatiecentrum.
Artikel 6 : Verzekering
Tijdens het vervoer is de gebruiker gedekt door een bijkomende verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
Een begeleider van de gebruiker kan gratis meerijden indien dit vooraf aan de centrale
werd doorgegeven. Begeleiders die geen lid zijn van de MMC, zijn niet gedekt door de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Artikel 7 : Privacy
De gebruiker geeft toestemming om de gevraagde persoons-en andere gegevens te
verwerken voor:
de organisatie van de Mindermobielencentrale
de cliëntadministratie
de hulpverlening
de facturatie
het ontwikkelen van het beleid (onderzoek en analyse)
de naleving van andere wet- en regelgeving.
het behandelen van geschillen
Deze toestemming kan te allen tijde worden terug ingetrokken door een eenvoudig
verzoek te sturen naar ocmw@lendelede.be.
Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we
u graag naar onze privacyverklaring die u kan vinden op
www.lendelede.be/privacyverklaring.
Artikel 8 : Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 9 : Communicatie
Afschrift van onderhavige beslissing wordt per mail voor informatie verstuurd naar de
Algemeen Directeur (saskia.verriest@midwest.be) en de coördinator Welzijn binnen
DVV Midwest (johan.vandenbussche@midwest.be).
NAMENS DE OCMW-RAAD:
Algemeen Directeur ,
Getekend door:Christophe Vandecasteel
Getekend op:2021-03-26 12:13:45 +01:0
Reden:Digitaal ondertekend

Vandecasteele C.

De Voorzitter,
Getekend door:Pedro Ketels (Signature)
Getekend op:2021-03-30 09:19:30 +02:0
Reden:Digitaal ondertekend

Ketels P.

