
 

 

 
 

Groep:   Derde Raadscommissie 
Datum:  11 januari 2022 

Uur:   19u  

Plaats:   Online via MS Teams 
Aanwezig:  K. Byttebier, raadslid - voorzitter 

S. Demeyer, P. De Coene, schepenen; 
M. Gheysens, N. Lybeer, P. Avijn, L. Maddens, R. Deseyn, C. 

Vannieuwenhuyse, N. Maghroud, C. Matthieu, M. Cattebeke, L. Claassen, T. 

Soens, raadsleden 
S. Van Dierdonck - notulist 

Verontschuldigd: A. Ronse, schepen; J. de Bethune, J. Deweer, raadsleden  
Afwezig:  

Kopie:                --- 
Bijlagen:  --- 
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Schepen P. De Coene schetst de context van de nota. Ons Tehuis is een opvang in regio Ieper waar 
OCMW Kortrijk al lang deel van uitmaakt. Ondertussen zijn er meer jeugdopvang initiatieven in de 

eigen regio bvb. Oranjehuis waardoor de binding met vereniging Ons Tehuis wat is uiteen gegroeid.  

 
Raadslid K. Byttebier zetelt in de raad van bestuur van Ons Tehuis en vraagt of het op termijn 

bespreekbaar is of OCMW Kortrijk daar lid van blijft, zonder de werking in gevaar te brengen. De nood 
van dit initiatief staat niet ter discussie.  

Schepen P. De Coene bevestigt het nut van de werking van deze organisatie. Vroeger waren er 
minder voorzieningen van dat type in Vlaanderen. Nu zijn er meer initiatieven dichter bij Kortrijk. Dit 

doet niets af van de huidige werking. Een aantal jaar geleden werd de vraag gesteld of het nog 

opportuun was om lid te blijven. Op dat moment stond Ons Tehuis voor een belangrijke investering 
die vanuit Vlaanderen sterk werd ondersteund. Daarvoor vroegen ze een engagement van de 

regionale partners. Toen werd beslist om nog een tijd lid te blijven. De financiële inbreng van de stad 
Kortrijk is beperkt. 

Schepen P. De Coene merkt op dat dankzij die werking er ook contact is met andere OCMW’s uit de 

regio waardoor expertise en ervaringen worden uitgewisseld. Ook dit is een meerwaarde.  
 

Raadslid M. Cattebeke stelt dat Kortrijkse organisaties binnen de bijzondere jeugdzorg betreuren dat 
er budget naar Ons Tehuis in Ieper gaat en niet naar Kortrijkse projecten van bijzondere jeugdzorg. 

Dit blijft een steentje in de schoen van Kortrijkse organisaties. 

Schepen P. De Coene bevestigt dat dit  een van de redenen was om de piste te onderzoeken rond de 
meerwaarde van de participatie. Qua middelen valt de Kortrijkse bijdrage mee, maar strategisch heeft 

dit zijn impact.  
Raadslid M. Cattebeke stelt voor om een gebaar te stellen naar de Kortrijkse organisaties van 

bijzondere jeugdzorg als vorm van erkenning.  
Schepen P. De Coene stelt dat er nu al stevige samenwerkingen zijn met de lokale organisaties, ook 

op niveau van W13. De nood aan financiële erkenning is gekend. Wetende dat de dossiers er veel 

complexer op zijn worden.  
 

 

Vergaderverslag 
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Schepen P. De Coene licht de nota toe. Geen verdere vragen. 

 
 

Raadslid M. Cattebeke vraagt meer info over de gratis zelftests die in Kortrijk worden 

aangeboden.   
 

Schepen P. De Coene geeft aan dat het Vast Bureau gisteren (10/01/2022) deze beslissing heeft 
genomen. Deze actie vertrekt vanuit de vaststelling dat ondanks de tussenkomsten die door de 

Federale Overheid zijn genomen het voor een groep mensen moeilijk blijft om zelftesten te gebruiken. 
Er wordt een toevoeging van lokale middelen voorzien om mensen op twee manieren te faciliteren 

naar het gebruik van zelftests. Er is het circuit van apotheken waarbij mensen met verhoogde 

tegemoetkoming voor één euro een zelftest kunnen krijgen. Dit systeem is zowel bij mensen als bij 
diensten en zorgvertrekkers beperkt gekend. Dit moet beter bekend gemaakt worden. Daarnaast is 

voor sommigen één euro nog te veel voor een zelftest, anderen geraken door omstandigheden niet in 
de apotheek, of mensen zonder verhoogde tegemoetkoming maar met zeer beperkt arbeidsinkomen. 

Voor hen worden gratis tests ter beschikking gesteld. 

Er is een eerste bestelling van 5.000 tests geplaatst die via twee circuits ter beschikking wordt 
gesteld: via de scholen (bemiddelen via brugfiguren) en via wijk- en dienstencentra. In totaal zijn er 

zo’n 40 verdeelplaatsen, naast het Sociaal Huis. In eerste instantie is er 12.500 euro voorzien voor 
een eerste lading van 5.000 tests. Daarna wordt geëvalueerd en beslist over de verdere aanpak.  

Schepen P. De Coene merkt op dat we waakzaam moeten blijven. Vandaag zijn er 700 besmettingen 
in de regio, waarvan meer dan 200 op grondgebied Kortrijk. Waakzaamheid is noodzakelijk zodat 

scholen en de werkvloeren open blijven en kwetsbare mensen worden beschermd. Zelftests zijn hierin 

een preventieve maatregel die leidt tot grotere kennis van de situatie. Via dit systeem wil de stad 
vermijden dat mensen omwille van de kostprijs niet kunnen deelnemen aan een zelftest programma.  

 
 

 

 
De notulist 

 
S. Van Dierdonck 

 

          


