Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de
COVID-19 pandemie_verlenging (2)
Tussen
Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te Kliniekstraat 29, 9050 Gent en met
ondernemingsnummer 0739.909.268 en vertegenwoordigd door Isabelle van De Steene, voorzitter.
Hierna genoemd: de Zorgraad
en
Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad waarvoor optreden de heer Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, en mevrouw Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.
;
Hierna genoemd: het lokaal bestuur
Deze samenwerkingsovereenkomst 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.

ONDERWERP VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
In december 2020 werd reeds een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tegemoet te komen aan de
verplichting uit het Besluit van de Vlaamse Regering (VR 2020 1009 DOC.0995/2) tot toekenning van een
subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te
versterken. Op 16 juli 2021 verlengde de Vlaamse regering deze subsidie tot en met 15 oktober. De Zorgraad
krijgt een subsidie van 38.866 EUR. Artikel 2 van dit besluit stelt dat de zorgraad dient te voorzien in medische
expertise en uitbraakmanagement voor de periode lopende van 1 augustus 2021 tot 15 oktober 2021. Voor de
uitvoering en coördinatie van het uitbraakmanagement werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die
eindigde op 15 oktober 2021.
De Vlaamse Regering heeft op 15 oktober '21 beslist om de ondersteuning van de zorgraden in hun opdracht
om de COVID-19-pandemie te beheersen te verlengen: tot 30 november voor het uitbraakmanagement en tot
31 december voor de medische expertise. De Zorgraad krijgt hiervoor een subsidie van 28.440 EUR.
Op 26 november 2021 werd beslist om de subsidie voor de versterking van de zorgraden met het oog op de
beheersing van de COVID-19 pandemie opnieuw te verlengen. De verlenging loopt tot 31 maart 2022, zowel
wat betreft de opdracht voor medische expertise als wat betreft de liaisonfunctie, het clustermanagement, het
casemanagement en de bronopsporing. De Zorgraad krijgt hiervoor een subsidie van 56.640 euro.
Onder uitbraakmanagement en liaisonfunctie vallen volgende opdrachten:
1° het opvolgen en eventueel uitvoeren van de lokale bronopsporing, casemanagement en het
clustermanagement in samenspraak met de betrokken actoren in de eerstelijnszone, waaronder desgevallend
ook de lokale besturen;
2° leggen van verbanden (bronopsporing), opvolgen van clusters en uitbraken;
3° ingave en opvolging in het uitbraakvolgsysteem Samenwerkingsplatform voor Uitbraak Management (SUM)
en kwaliteitsbewaking;
4° contacten met de arts infectieziektenbestrijding van het agentschap zorg en gezondheid;

5° het installeren van een aanspreekpunt m.b.t. covid-19 gerelateerde vragen tijdens de werkuren voor de
verschillende organisaties en voorzieningen binnen de eerstelijnszones;
6° het informeren en samenbrengen van de verschillende partners binnen de eerstelijnszones met als doel een
uniforme aanpak m.b.t. de covid-19 crisis binnen de eerstelijnszone te bewerkstellingen.
Artikel 4 van het BvR stelt dat de zorgraad de opdrachten uitvoert in samenwerking met de betrokken actoren
in de eerstelijnszone, waaronder desgevallend ook de lokale besturen.
Deze overeenkomst richt zich tot de verlenging van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement tot
31 maart 2022.

UITVOERING EN COÖRDINATIE VAN UITBRAAKMANAGEMENT
Voor de lokale contactopsporing en bronopsporing werd een pool van huisbezoekers opgericht. De Zorgraad
stelt ook 1 of meerdere medische experten aan (mSPOC) ter uitvoering en coördinatie van
uitbraakmanagement. De afspraken rond de organisatie en coördinatie zijn reeds vervat in de
samenwerkingsovereenkomst dd. December 2020. In de samenwerkingsovereenkomsten van augustus 2021
en van oktober 2021 werden de nodige afspraken gemaakt voor de uitvoering en coördinatie van
uitbraakmanagement. Deze afspraken worden nu verlengd tot 31 maart 2022. Hieronder volgt een opsomming
van de voorziene taken:
•

Opvolgen en uitvoeren van de lokale bron- en contactopsporing en casemanagement (Stad Gent)

•

Opvolgen van clusters en uitbraken (Eerstelijnszone Gent)

•

Uitvoeren en opvolgen van geïntensifieerd contactonderzoek bij persoonlijke samenkomsten via
casemanagement (Stad Gent)

•

Ingave en opvolging in SUM en kwaliteitsbewaking (Stad Gent)

•

Leggen van verbanden (bronopsporing) (Stad Gent in samenspraak met MSPOC)

•

Signaleren van uitbraken aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (Stad Gent en Eerstelijnszone Gent)

•

het installeren van een aanspreekpunt m.b.t. covid-19 gerelateerde vragen tijdens de werkuren voor de
verschillende organisaties en voorzieningen binnen de eerstelijnszones (Stad Gent en Eerstelijnszone
Gent)

•

het informeren en samenbrengen van de verschillende partners binnen de eerstelijnszones met als doel
een uniforme aanpak m.b.t. de covid-19 crisis binnen de eerstelijnszone te bewerkstellingen.
(Eerstelijnszone)

De hierboven genoemde organisatie- en coördinatietaken zullen worden opgenomen door Stad Gent,
Botermarkt 1, 9000 Gent, coördinator lokale contacttracing luik kwetsbare Gentenaars Tonté Chow enerzijds
en Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge anderzijds.
De beschikbare middelen voor deze taak die in het kader van het bovengenoemde BVR worden toegewezen aan
de zorgraad, zullen als volgt worden verdeeld tussen bovengenoemde organisatie(s) en/of loka(a)l(e)
bestu(u)r(en):
36.249,6 EUR ten behoeve van de Stad Gent in functie van de coördinatie en uitvoering van
uitbraakmanagement tot 31 maart 2022.
De overige 20.390,4 EUR blijft op conto van de Zorgraad in functie van de vergoeding van mSPOCs.

DUUR VAN DEZE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze
overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 maart 2022.
Opgesteld in 3 exemplaren, ondertekend te Gent op . . . , waarvan elke ondertekende partij verklaart er één
ontvangen te hebben. Eén exemplaar wordt toegestuurd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om te
voldoen aan de subsidievoorwaarde in het kader van het voornoemde BVR
VOOR AKKOORD
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