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Voorwerp: engagementsverklaring eerstelijnszone

Geachte

Het college heeft zich op 4 december 2017 akkoord verklaard om een formele
engagementsverklaring met de eerstelijnszone Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke,
'Wetteren,

Wichelen en Laarne aante gaan.

frgesloten sturen wij u het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
4 december ll. samen met de ondertekende formele engagementsverklaring.
Met wiendelijke groeten

aî
secretaris

est

Pardaen
burgemeester

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

GEMEENTEBESTUUR WETTEREN

Uittreksel uit het register van de beslissingen van
het college van burgemeester en schepenen

Zittingvan 04 december 2017
Aanwezig

Alain Pardaen
burgemeester
Guido Van den Berghe, Herman De Wulf, Leentje Grillaert,
Herman Strobbe, Katharine Claus, Annelien Van Der Gucht
Lieve De Gelder
schepenen
Tom Van West
secretaris

Verontschuldigd:
Afwezig:

HET COLLEGE
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
57 ç2,7o beslissingen die het decreet, of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het
college van burgemeester en schepenen voorbehoudt;
Gelet op de beleidsvisie van de Vlaamse regering van 16 februari 2017 betreffende de
geintegreerde zorgverlening in de eerste lijn;
Gelet op de oproep d.d.12 juni2017 van het IVAA Zorgen gezondheid, Ellipsgebouw,
12 de verdieping, Koning Albert Il-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, voor de vorming van
eerstelijnszones in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen;
Overwegende dat deze oproep voor de vorming van eerstelijnszones het startschot van dit
hervormingstraj ect was ;
Overwegende dat de ondersteuning van de zorgactoren zo decentraal mogelijk zal
georganiseerd worden in een 60-tal eerstelijnszones;
Overwegende dat het zwaartepunt van de praktijkondersteuning end e intersectorale
samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid in deze eerstelijnszones
komt te liggen;
Overwegende dat het belangrijk is dat alle partners die zorg en ondersteuning verleden op
de eerste lijn op dit niveau aartwezigof vertegenwoordigd zijn;
Overwegende dat een eerstelijnszone een stad of twee of meer (fusie)gemeente, met een
totaal aantal inwoners tussen 75000 en 125000 omvat;
Overwegende dat hiervan uitzonderlijk afgeweken kan worden op basis van historische of
sociaalgeografi sche elementen;
Overwegende dat de afbakening voldoende draagkracht moet hebben bij de belangrijkste
stakeholders om in aanmerking te komen als eerstelijnszone;
Overwegende dat tijdens een overleg op 25 september 2017 met een ruime
vertegenwoordiging van verplichte en optionele partners werd voorgesteld door de
huisartsenvereniging Gent vzw om een eerstelijnszone te vorrnen met de gemeenten
Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen en Laarne;
Gelet op de brief d.d. 1 augustus 2017 van de gemeente Wichelen om de waagnaar het
standpunt vaî onze gemeente te kennen inzake de keuze tot toetreding bij de
eerstelijnszone Dendermonde of Merelbeke;

Gelet op de collegebeslissing van28 juli 2017 om in eerste instantie de voorkeur te geven
aan de aansluiting bij Dendermonde, maar dat zoiets onmogelijk is zonder aansluiting van
Wichelen bij dezelf<le regio wegens het vastgelegde principe van de aaneengesloten
gebieden;
Overwegende dat de gemeente Laarne te kennen heeft gegeven te willen aansluiten bij de
voorgestelde zone gent-Oost;
Gelet op de brief d.d; 27 september 2017 van de Vesalius Huisartsenkring WetterenWichelen-Laarne waarin wordt gemeld dat de huisartsen van'Wetteren, Wichelen, Laarne
volop kiezen voor de oprichting van een eerstelijnszone met de gemeenten Lochristi,
Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen en Laarne;
Overwegende dat de vermelde zone ruim 125000 inwoners zou tellen (125.486 inwoners),
dat het gaat over gemeenten met een gelijkaardig profiel, zonder een dominerende stad en
dat de verste afstanden binnen de zone 20 km bedragen, hetgeen aanvaardbaar is;
Overwegende dat de gemeente Wetteren vrij centraal gelegen is binnen deze
eerstelijnszone;
Overwegende dat de oprichting van een wachtpost in het ASZ Wetteren in het
vooruitzicht wordt gesteld, hetgeen ook een aanzienlijk voordeel zou opleveren voor de
inwoners van Wetteren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Wichelen van
13 oktober 2017 waann de aansluiting bij de eerstelijnszone van Gent-Oost wordt
voorgedragen.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 november
2017 omprincipieel akkoord te gaanmet de geografische afbakening van de
eerstelijnszone met de gemeenten Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren,
Wichelen en Laarne.

BESLUIT
1: Een formele engagementsverklaring met de eerstelijnszone Lochristi, Destelbergen,
Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen en Laarne aante gaan.

Art

Art2: Het college van burgemeester en schepen neemt akte van de verplichte en optionele
partners bij de oprichting van een eerstelijnszone.
Art 3: Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Charlotte Maes, zorglrajectpromotor
LMN Wetteren-Wi chelen- La arrte ) aan Eline B eddel eem, Zor gfr ajectpromotor LMN regio
Gent, aan Fleur Simillion, algemeen coördinator huisartsenvereniging Gent, aan het OCMV/
Wetteren en aan de deelnemende gemeenten.
Namens het college,
de burgemeester

de secretaris,

Pardaen

T. Van West

Voor eensluidend aßchrift
T. Van West

,

burgemeester,
Pardaen

Formele engagementsverklaring b¡j de aanvraag van
een eerstelijnszone

zGlwEL-ELGZ-77O623

AGENTSCHAP

ZORG & GEZONDHEID
Afdeling Woonzorg en Eerste lijn
Koning Albert ll-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL
T 02 553 36 48
eersteliin@zore-en-gezondheid.be
http ://www.zorg-en-gezond heid. be/eerstel iinszone
Waorvoor dient dit formulier?
Met dit formulier goøt u een formeel engagement oan bij de aonvraag vøn een eerstelijnszone.
Wie vult dit formulier in?
De verantwoordelijke von de verplichte of optionele partner die deel uitmaken von de voorgestelde eerstelijnszone, vult
dit formulier in.

Gegevens van de eerstelijnszone

1

Vul de naam van de eerstelijnszone in.
Eerstelijnszone Destelbergen-Laarne-Lochristi-Melle-Merelbeke-Wetteren-Wichelen

ldentificatiegegevens van de verplichte of optionele partner

2

Vul de gegevens van de contactpersoon ¡n.
voor- en achternaam Hans Onselaere
straat en nummer Scheldedreef 52
postnummer en gemeente 9230 Wetteren
telefoon

num

mer

09 / 3657 37 0

e-mailadres Hans.onselaere@wetteren.be

3

Vul de gegevens van de organisatie in.

naam Gemeente Wetteren
juridische vorm Openbaar bestuur

KBO-nummer 0207.447 .366
straat en nummer Markt

1

postnummer en gemeente 9230 Wetteren

telefoonnummer 093690050
e-mailadres secretaris@wetteren.be

website www.wetteren.be

(\

Vlaanderen
5 TOrE

Ondertekening

4

Vul de onderstaande verklaring in.
lk bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ziin ingevuld.
Als (rechtsgeldig) vertegenwoordiger ga ik het engagement aan om deel te nemen aan de eerstelijnszone.
lk verbind me ertoe:

- een gemeenschappelijke visie, samen met de verpl¡chte en opt¡onele partners, u¡t te werken;
- bij te dragen aan een n¡euwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van

de

eerstelijnsconferentie uit te voeren;
lk verklaar dat ik heb kennisgenomen van de conceptnota Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste liin en dat ik
het nodige engagement aanga om dat concept uit te voeren, samen met de andere (verplichte) projectpartners.
lk verbind me ertoe eventuele wijzigingen van de vermelde gegevens onmiddellijk door te geven aan Zorg en
Gezondheid.
datum

L2

19
dag

maand

20L7
þat

tng

Alain Pardaen

voor-

functie Secretaris

burgemeester

Aan wie bezorgt u dit formulier?

5

Deze engagementsverklaring stuurt u noor de initiotiefnemer voor de vorming von de eersteliinszone waaftoe u wil

behoren.
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