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Freddy Depuydt, Jozef Janssens, Germaine Van
De Bruaene, Wilfried Van Durme, Wilfried Van
Hecke

De uitredende voorzitter, Daniel Thienpont, verwelkomt alle aanwezigen op
deze installatievergadering van Seniorenraad Eeklo, legislatuur 2013 – 2018.
Normaal gezien had deze installatievergadering – volgens de geldende
statuten - moeten plaatsvinden vóór 1 april 2013. Maar door het artikel in het
Eikenblad van januari 2013 rond de samenvoeging van verschillende
adviesraden is er enorme verwarring ontstaan rond het functioneren van
seniorenraad en centrumraad. Zeker door het feit dat geen enkele voorzitter
van de stedelijke adviesraden vooraf is gecontacteerd/geïnformeerd. Na een
samenkomst met de heer burgemeester, de stadssecretaris, de schepen voor
seniorenbeleid en de voorzitter en secretaris van seniorenraad Eeklo is
duidelijk geworden dat centrumraad Zonneheem en seniorenraad Eeklo als 2
afzonderlijke adviesorganen kunnen blijven verder bestaan.
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Op vraag van de uittredende voorzitter overloopt de secretaris de
samenstelling van seniorenraad Eeklo. Volgens artikel 4 van de geldende
statuten is Seniorenraad Eeklo samengesteld als volgt:
11 leden, afgevaardigd door de erkende plaatselijke seniorenorganisaties, te
verdelen als volgt: 1 mandaat per seniorenorganisatie, de overblijvende
mandaten worden toegewezen aan die seniorenorganisaties met het hoogste
aantal leden
De volgende seniorenorganisaties hebben een afgevaardigde
aangeduid: OKRA O.L. Vrouw – OKRA Sint-Jozef – OKRA
Balgerhoeke – OKRA Centrum – NEOS – Socialistische Bond
Gepensioneerden – Grijze Geuzen.
De Liberale Bond Gepensioneerden heeft geen afgevaardigde
aangeduid.
De overige 3 mandaten worden toegewezen aan: OKRA O.L. Vrouw
(178 leden) – OKRA Centrum (184 leden) – NEOS (180 leden). OKRA
Centrum heeft zijn afgevaardigde aangeduid. OKRA O.L. Vrouw en
NEOS moeten hun 2de afgevaardigde nog aanduiden.
1 afgevaardigde van de bewonersraad van elk in Eeklo gevestigd en erkend
rust- en verzorgingstehuis. Deze afgevaardigden zijn niet-functioneel
verbonden aan het rust- en verzorgingstehuis
Wegens de hoge leeftijd van de bewoners van de rust- en
verzorgingstehuizen worden momenteel geen kandidaten uit
bewonersraden bereid gevonden om een mandaat in seniorenraad
Eeklo op te nemen.
4 geïnteresseerde inwoners kunnen lid zijn in eigen naam. Zij worden
gecoöpteerd door de bovenstaande leden
Er zijn 18 geïnteresseerde inwoners die een mandaat als lid van
Seniorenraad willen opnemen.
4 van hen zullen gecoöpteerd worden als stemgerechtigd lid. De
overige blijven lid van Seniorenraad Eeklo met spreekrecht.
Een lid van Seniorenraad Eeklo is minimum 55 jaar. Om die reden
vindt de vergadering dat mevrouw Rita Van Cauwenberge momenteel
niet kan zetelen in Seniorenraad Eeklo.
1 afgevaardigde van elk der politieke partijen, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad
CD&V – SP-A – Groen – N-VA & SMS Eeklo hebben een
afgevaardigde aangeduid.
Open V.L.D. & Vlaamse Belang hebben geen afgevaardigde
aangeduid.
Verder maken deel uit van Seniorenraad Eeklo: de schepen die het
seniorenbeleid onder zijn bevoegdheid heeft, een vertegenwoordiger van de
OCMW-raad en de centrumleider van het lokaal dienstencentrum Zonneheem
als secretaris.
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Voor het dagelijks bestuur zijn volgende kandidaturen ingediend:
Ferdie Boelens – penningmeester
Werner Cherlet – penningmeester & ondervoorzitter
Etienne Van De Walle – ondervoorzitter
Carlos Lippens – ondervoorzitter
Mevrouw Ferdie Boelens en de heren Etienne Van De Walle en Carlos
Lippens hebben de voorbije legislatuur deel uit gemaakt van het dagelijks
bestuur. Om reden dat deze drie personen terug kandidaat lid dagelijks
bestuur zijn trekt de heer Werner Cherlet zijn kandidatuur terug.
De vergadering beslist unaniem mevrouw Ferdie Boelens en de heren Werner
Cherlet en Carlos Lippens aan te duiden als stemgerechtigd lid van
Seniorenraad Eeklo.
De vergadering beslist unnaniem te benoemen als lid van het dagelijks
bestuur: Ferdie Boelens als penningmeester en Etienne Van De Walle en
Carlos Lippens als ondervoorzitters.
Concreet betekent dit dat Seniorenraad Eeklo momenteel nog zonder
voorzitter zit. Vandaar de warme oproep naar de leden van de

seniorenraad nog eens na
kandidatuurstelling als voorzitter!
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uw

Bijkomende punten
De heer Jan Vandenberghe vraagt als de statuten van Seniorenraad Eeklo
nog altijd gelden, inzonderheid artikel 17.
Dit artikel zegt het volgende: Het stadsbestuur voorziet jaarlijks in de
begroting een toelage voor seniorenraad Eeklo. Deze toelage omvat enerzijds
de werkings- en administratiekosten van de seniorenraad en anderzijds een
jaarlijkse subsidie voor de erkende eeklose seniorenorganisaties.
Tot en met 2012 bestond deze toelage uit 744 euro werkings- en
administratiekosten en 500 euro subsidie per erkende seniorenorganisatie.
Voor 2013 heeft het stadsbestuur de werkings- en adminstratiekosten
verminderd tot 400 euro en de subsidie voor elke erkende seniorenorganisatie
volledig afgeschaft. (brief van het stadsbestuur d.d. 20 december 2012)
De uitredende voorzitter meldt dat hij – naar aanleiding van de beslissing van
de seniorenraad op 21 januari 2013 – een brief heeft geschreven naar het
schepencollege met een voorstel tot tussenoplossing, namelijk de
werkingstoelagen 2013 voor de seniorenorganisaties te halveren zoals voor
andere organisaties. Op dit schrijven is nooit een schriftelijk antwoord
gekomen van het schepencollege.
De vergadering vindt het dan ook zinvol dit punt op de agenda van een
volgende samenkomst te zetten.

De vergadering stelt zich heel wat vragen bij de beslissing van het
schepencollege dat het maandelijks InfoBlad van het lokaal dienstencentrum
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Zonneheem niet meer mag verschijnen. De uittredende voorzitter, Daniel
Thienpont, meldt de vergadering dat hij de burgemeester heeft voorgesteld
het InfoBlad voorlopig nog 1 jaar te laten verschijnen en in die tussenperiode
naar een voor de betrokken partijen zinvolle oplossing te zoeken. Door de
beslissing van de gemeenteraad kent het InfoBlad echter zijn definitief einde.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Ludo Raeijmaekers terug
te starten met een werkgroep “Levenseindezorg”.

Telkens het dagelijks bestuur vergadert zal dit worden meegedeeld aan alle
leden, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt tijdig agendapunten voor de
vergadering van Seniorenraad Eeklo in te dienen.

Met een warm applaus bedanken alle leden uittredend voorzitter, Daniel
Thienpont, voor zijn jarenlange inzet en engagement binnen Seniorenraad
Eeklo. Onder zijn voorzitterschap is onder andere gestart met het “Meldpunt
Veiliger Eeklo”, een initiatief dat ijvert voor een comfortabeler woonomgeving
en navolging kent in andere gemeenten.
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