AGENDAPUNT 32. Bevestiging van de politieverordening van 23 oktober
2020 goedgekeurd door de burgemeester tot verplichting om de zittingen van
de raad van de sociale actie, het permanent bureau, het bijzonder comité van
de sociale dienst en de overlegcommissie virtueel te houden voor de periode
van 23 oktober 2020 tot 30 november 2020.

De h. Cools meldt dat Uccle en avant zich voor dit punt zal onthouden. Hij
begrijpt dat er omwille van de covidcrisis geen fysieke zittingen kunnen plaatsvinden
maar de toestand is verschillend voor het OCMW waar de zittingen achter gesloten
deuren verlopen, zonder publiek. Hij is bijzonder terughoudend m.b.t. de zittingen via
videoconferentie van het bijzonder comité van de sociale dienst waar sociale
hulpverlening besproken wordt. De toekenning van sociale hulp is een gevoelig
onderwerp en het fysieke contact met de aanvragers zal meer objectiviteit bieden in
de behandeling van dossiers.
Mevr. Culer geeft aan dat het OCMW veilige IT-tools gebruikt waardoor de
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn virtueel over dezelfde documenten
kunnen beschikken als tijdens een fysieke zitting. Het geleverde werk via
videoconferentie is bovendien van betere kwaliteit omdat de dossiers op voorhand al
ingekeken kunnen worden. De hoorzitting van aanvragers is minder stresserend via
een scherm omdat een fysieke aanwezigheid kan lijken op een hoorzitting voor een
rechtbank. Volgens mevr. Culer werden alle maatregelen genomen om de openbare
dienst te garanderen, met respect voor de gezondheid van de raadsleden.
De h. Cornelis bevestigt de toelichting van mevr. Culer. Hij geeft toe dat het
soms gemakkelijker is om een oordeel te vellen tijdens een fysieke ontmoeting maar
videogesprekken worden steeds beter dankzij steeds betere camera’s en microfoons.
De burgers maken ook steeds meer gebruik van deze technologieën.
Schepen Delwart stelt vast dat de h. Cools zijn argumenten ter
rechtvaardiging van de onthouding van zijn fractie heeft kunnen uiteenzetten.

