college van burgemeester en schepenen
Zitting van 9 oktober 2020
Besluit
A-punt

GOEDGEKEURD
Sociale dienstverlening

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer
Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer
Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur
Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Jinnih Beels, schepen
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Gezondheid - Wijk Moretusburg en Hertogvelden Opstart opvangaanbod in het kader van preventieve
gezondheidsaanpak - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_06247 - Gezondheid - Wijk Moretus en Hertogvelden - Principiële goedkeuring voor opstart
zomeraanbod in kader van de gezondheid - Goedkeuring
Aanleiding en context
Op 17 juli 2020 besliste het college (jaarnummer 6247) dat er, in het kader van preventieve gezondheidsaanpak,
voor de kinderen en de gezinnen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden (meetgebied bloedwaarden
rondom de fabriek van Umicore), een zomeropvangprogramma werd georganiseerd.
Dit zomeropvangaanbod, georganiseerd door de stad en externe organisaties, tijdens de maanden juli en
augustus 2020 werd in beeld gebracht. Kinderen uit de betrokken wijken konden gedurende deze maanden
gebruik maken van dit zomeropvangaanbod waarbij de stad zich engageerde om alle eraan verbonden kosten te
prefinancieren.
In het collegebesluit van 17 juli 2020 (jaarnummer 6247) werd aangegeven dat, tot er een structurele oplossing
is en een verbetering van de bloedwaarden, dit aanbod ook voor volgende vakanties zou blijven gelden.
Argumentatie
In afwachting van de resultaten van de actuele metingen van de bloedwaarden en voor zover er op dat moment
geen verbetering van de bloedwaarden en/of structurele oplossing is opgetekend, wenst de stad dat ook voor de
herfst- en kerstvakantie 2020 een opvangaanbod voor kinderen van de betrokken wijken wordt georganiseerd.
De coördinatie hiervan wordt opgenomen door de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving.
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Het aanbod wordt uitgebreid naar de kinderen die ouder zijn dan 12 jaar, die deel uitmaken van een gezin met
kinderen van 12 jaar of jonger en hun hoofdverblijfplaats in de wijken Moretusburg en Hertogenvelden hebben.
De communicatie naar de doelgroep gebeurt in afstemming met Logo Antwerpen vzw en zal verlopen via
briefing (bewonersbrief). Er worden geen plaatsen voorbehouden.
Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De prefinanciering van de uitgaven zal maximaal gebeuren vanuit beschikbare exploitatiebudgetten van de
beleidsdoelstelling 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg.
De uitgaven voor het opvangaanbod worden geraamd op 15.000,00 euro. De uitgaven worden gedurende de
ganse periode nauwgezet opgevolgd. Indien noodzakelijk zullen budgetten verschoven worden via IKA-lights.
De uitgaven verlopen via het boekingsadres
SUB_NR/INTERN/2000/5402500000/6141/2HMS090104A00000/2SA040982.
Het is niet de bedoeling dat de ouders deze kosten betalen (noch op het moment van inschrijving, noch
achteraf). De kosten zullen later volledig teruggevorderd worden van Umicore.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 4 - Harmonieuze stad
 2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
 2HMS0901 - Gezondheidszorg

Besluit

Artikel 1

Het college keurt goed dat, in het kader van de preventieve gezondheidsaanpak, voor de kinderen uit
de wijken Moretusburg en Hertogvelden, een opvangaanbod voor de herfst - en kerstvakantie 2020
wordt georganiseerd, indien op dat moment geen verbetering van de bloedwaarden en/of structurele
oplossing is opgetekend.
Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
Artikel 3

Het college geeft opdracht aan
BZ/HO
BZ/JUR
OS

Lokale contacten verzorgen in de wijken Moretusburg en
Hertogvelden
Overeenkomst met Umicore
Bewonersbrief in afstemming met Logo Antwerpen vzw
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Bezorgt lijsten met de namen, adressen,
rijksregisternummers en leeftijd van alle kinderen jonger
dan 12 jaar en +12jarige kinderen die deel uitmaken van
OS/Loketwerking
een gezin met kinderen van 12 jaar of jonger en met
gewone verblijfplaats in de wijken Moretusburg en
Hertogvelden Hoboken
TV
Coördinatie aanbod
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