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Algemene Vergadering 29/04/2014
Verontschuldigd:
Gracco Joris (De Sleutel), Steve Van Damme (MBV), Craeghs Cyriel (De Waai, Waaistraat), Luc Joos (SOM), Lieselot
Coppens (Mobilteam), Danny Smessaert (Voorzitter OCMW, Schepen van Welzijn), Germana Van de Bruaene (Okra),
Frida Vanhauwenhuyse (VVKA), Ann Van de Velde (CM), Ivan Maenhout (SAPH)
Aanwezigen:
Rita De Coninck(schepen van gezondheid), Karin Vanmaldergem (CAW Oost-Vlaanderen), Mark Arnaut (RWOM), Ann
Eggermont, Mieke Eggermont, Rita Willems (HoleMee), Floor Verhamme (HoleMee), Koen Geirnaert (coördinator
Lokaal Sociaal Beleid), Ann Dyselinck (Pro Natura), Myriam De Rouck (Pro Natura), Ludo Raeijmaekers (Seniorenraad),
Jan Matthys (Wijkcentrum De Kring), Nicole Verbruggen (mobiliteitsambtenaar), De Vos Georgette (Gezinsbond) Steven
Lepoûtre (PC St. Jan), Lieve Van de Voorde (Kind en Gezin), Rita Van den Berghe (SAPH), Wilfried Van Hecke (SAPH),
Kristof Hebbrecht (Vlaams Belang), Silvian Leroux (AZ Alma), Christina Trenson (Sociaal Huis/secretaris)
Welkom
Karin heet de aanwezigen welkom

Agenda:
1. Goedkeuring vorig verslag
Wordt goedgekeurd met volgende opmerkingen:
Het is jammer dat we als adviesraad niet de kans kregen tot inspraak bij het meerjarenplan van het OCMW. De
voorzitter die hier vandaag verontschuldigd is zal in de volgende vergadering gevraagd worden om toelichting
te geven. We willen als adviesraad gerespecteerd worden en bij dergelijke belangrijke beleidsbeslissingen
gehoord worden. Op het eind van deze legislatuur zal het adviserend karakter van de AWD geëvalueerd
worden.
In die optiek licht Karin de aanwezigheid van Koen Geirnaert, coördinator lokaal sociaal beleid toe: hij fungeert
als spreekbuis van zowel stad als OCMW op vlak van sociaal beleid. Vanaf hier neemt Koen nu het woord.
2. Activiteitenforum: voorstelling van activiteiten en projecten die de komende maanden zullen worden
georganiseerd en uitgevoerd
a. 7 mei om 14u: Praatcafé voor mensen met kanker en hun naaste omgeving in LDC Zonneheem
Dokter Thienpont zal het hebben over de gevolgen van langdurige behandelingen voor
kankerpatiënten.
b. 19 mei 20u College O.L.V. Ten Doorn (COLTD): infoavond rond opvoeding van tieners (Steven)
c. Ludo vraagt zich luidop af of er ook een praatcafé rond levenseinde en palliatieve zorg kan ingericht
worden en pleit nogmaals voor de oprichting van een palliatieve eenheid in het nieuwe
streekziekenhuis. Rita De Coninck : Eeklo heeft steeds het voortouw genomen bij bekendmaking van
palliatieve zorg en zal dit in de toekomst ook verder doen. Ook Okra werkt dit jaar rond dat thema.
Ludo betreurt het feit dat de brochure “de laatste fase” alleen maar op de website van Eeklo is terug te
vinden is. Zij die niet over een computer beschikken kunnen een afgeprinte versie van de brochure
vragen in het Sociaal Huis
d. Jan meldt dat wie geen computer heeft, iedere woensdag terecht kan in het wijkcentrum. Er is dan een
vrijwilliger aanwezig die helpt bij gebruik van de computer.
3. Terugkoppeling van overleggen in de sectoren welzijn en diversiteit
a. Overleg wonen – welzijn (Koen)
In de schoot van het lokaal Woonoverleg werd een overleg wonen-welzijn opgericht. De eerste

bijeenkomst ging door op 13/03/2014. Er werd een oplijsting gemaakt van mogelijke agendapunten
voor de toekomst (organiseren overleg tussen diensten met soepele hantering van het beroepsgeheim,
toegang voor maatschappelijk kwetsbaren tot de sociale en private woonmarkt,
begeleidingsmaatregelen binnen de sociale huisvesting, visie van stad op woonkwaliteit in centrum).
Tijdens de 1ste bijeenkomst werd het punt wachtlijstactualisatie bij sociale woonactoren besproken en de
conclusie was onder meer dat welzijnsactoren op de hoogte zullen gebracht worden wanneer er een
actualisatieperiode start zodat zij hun cliënten hierbij kunnen begeleiden.
b. Jeugdwelzijnsoverleg (Koen)
 stand van zaken van verschillende subsidiedossiers die ingediend werden in Eeklo (Katrol,
overlegplatform armoede binnen de schoolcontext, uitbouw en bekendmaking flexibele
kinderopvang, speel-o-theek, vakantieklassen voor anderstalige kinderen)
 Integrale jeugdhulp, wat zijn de gevolgen die we zien van de nieuwe structuur. Wat zijn de
effecten op kinderen en jongeren?
Op het volgend JWO zal uitleg gegeven worden over het nieuwe decreet integrale jeugdhulp.
 Het vernieuwde Eeklose veiligheids-en preventieplan werd voorgesteld door de Jeugddienst
 Platform onderwijs - welzijn: eind november 2013 was er een 1ste bijeenkomst van dit platform.
Alle scholen, OCMW, stad en Kring zullen samen werken om het probleem beter in kaart te
brengen, preventieve acties uit te werken en het schoolfacturenbeleid te bekijken. Een volgende
bijeenkomst is gepland eind mei.
 Stuurgroep huis van het kind: decreet dat de oprichting van de huizen van het kind regelt ging
van start op 1 april. In Eeklo werd de oprichting van een huis van het kind al goed voorbereid
waarbij er zal gezorgd worden voor opvoedings- en gezinsondersteuning en ontmoeting. Het
Huis van het Kind is een samenwerkingsverband met 2 fysieke poten (Zuidkaai en
Gezondheidscentrum Het Meetjesland). Van zodra er een erkenning kan verkregen worden,
wordt deze aangevraagd en zal het HvhK officieel van start kunnen gaan. Praktisch:
opgroeibabbels en inloopmoment (Kring, BKO, K&G, VCLB), speel-o-theek (Kring, MLWB, OCMW,
…), ruilwinkel, loket kinderopvang, cursussen, breed onthaal, …
c. SAPH (Christina)
 bij de adviezen rond aanvragen parkeerplaats voor personen met een beperking wordt verder
het principe gehanteerd: uitzonderlijk nog particulier nut, liever ter hoogte van locatie met
openbaar nut.
 Er werd een schrijven gericht aan het Schepencollege om onze bezorgdheid te uiten over de
toegankelijkheid van de Eeklose stemlokalen tijdens de komende verkiezingen van 25 mei.
 In het najaar (schooljaar 2014-2015) zal een tweetal hogeschool studenten de toegankelijk
binnen Eeklo onder de loep nemen in het kader van hun bachelorproef. Dit ter ondersteuning
van de werkgroep toegankelijke horeca binnen de SAPH.
d. Holebi-werkgroep (Rita Willems koppelt terug mbt ontmoetingsavond op 11 april en het sportcharter.
De werkgroep kreeg nieuwe naam nl. HoleMee knipogend naar het Meetjesland
Floor heeft een facebookpagina opgestart.
Het Sportcharter werd naar alle sportverenigingen gezonden met de vraag of holebi’s welkom zijn.
Ontwerp logo: liggende hartjes in de regenboogkleur.
Werkgroep wil naar buitenkomen, om de maand, gestart in de Gambrinus. Kregen reeds positieve
reacties.
4. Adviezen
a. Advies met betrekking tot de besteding van de middelen ter bestrijding van de kinderarmoede
Het voorstel van aanvraag wordt bij dit verslag als bijlage gevoegd.
De vergadering beslist om een positief advies uit te brengen mits er in de toekomst ook aandacht wordt

geschonken aan de opvang van zieke kinderen en het verstrekken van maaltijden op school.
Dit advies wordt overgemaakt aan OCMW Eeklo die de aanvraag zal indienen.
5. Signaalfunctie Sociaal Huis (Koen)
Sociaal Huis als centraal punt waar elke burger terecht kan met alle vragen van sociale aard. Dit betekent dat
het SH enerzijds zelf een antwoord tracht te bieden op jouw vraag of je doorverwijst naar de juiste instantie. Het
Sociaal huis heeft ook een signaalfunctie naar het beleid van stad en OCMW.
Daarnaast bestaat ook het “meldpunt veiliger Eeklo” een initiatief van de Seniorenraad en het LDC Zonneheem.
Via het meldpunt kunnen tekortkomingen en ervaren moeilijkheden op het vlak van milieu, straat,
groenonderhoud, mobiliteit of nutsvoorzieningen melden aan een ‘antenne’. Tijdens de daaropvolgende
procedure word je op de hoogte gehouden van de behandeling van jouw melding.
Nieuwe knelpuntwandelingen samen met enkele rolstoelgebruikers van het woon- en zorgcentrum St. Elisabeth
komen er aan.
6. Varia
a) Lidgeld Cavaria voor lidmaatschap werkgroep holebi (Koen)
vraag van de werkgroep HoLeMee om het lidmaatschap bij Cavaria te bekostigen. Het lidgeld bedraagt 30 euro
per jaar.
Cavaria is de koepel die opkomt voor de belangen van alle holebi’s en transgenders en hierbij ook verenigingen
ondersteunt.
antwoord stadssecretaris: Vanaf 2014 is er de werking via het regulier budget: geen eigen rekening maar wel
middelen die beheerd worden onder toezicht van financieel beheerder en conform gemeentedecreet.
I.v.m. spaarpot: tot op heden is er bij sommige adviesraden overdracht gebeurd, bij anderen niet. Dit moet nog
allemaal geregeld worden. Als de adviesraad ermee akkoord gaat, kan het lidgeld nog betaald worden uit de
spaarpot.
De vergadering gaat akkoord.
b) Bedankingsfeest vrijwilligers (21 maart)
Het was een formule (ontmoetingsmoment met receptie en filmvertoning) die aansloeg. Veel positieve reacties
gekregen. In het najaar wordt nog een vorming gepland voor de vrijwilligers. De verenigingen zullen gevraagd
worden welke vormingen zij interessant vinden voor hun vrijwilligers.
c) AED
AED- werkgroep komt binnenkort samen waarop de evaluatie van de toestellen aan bod komt. Eeklo is sedert
2007 voortrekker voor het gebruik van een AED-toestel en nu is er een nieuwe samenwerking tussen Stad en
Rode Kruis mbt het label ‘hartveilige stad’. Een van de voorwaarden was o.a. dat 10% van het personeel moest
opgeleid worden om met het AED-toestel te werken. In Eeklo kreeg 90% van het personeel hiertoe opleiding.
Aan het nieuwe lokaal van het Rode-Kruis op de welzijnscampus De Zuidkaai zal een bord met de officiële
erkenning worden opgehangen.
Het is de bedoeling om verenigingen warm te maken om opleiding te volgen. Ook de sportdienst is vragende
partij voor de aangesloten sportclubs.
d) CO2-meter
Stad beschikt nu over een CO2-meter. Die kan uitgeleend worden aan scholen en bedrijven om de kwaliteit van
het leefmilieu binnen te meten. Ook het gezelschapsspel ‘gezonde straat’ kan uitgeleend worden.
e) Wat met het nog resterende saldo van de vroegere Welzijnsraad?
De vergadering beslist om een begroting op te maken tegen de volgende keer. Dit kan dan voorgelegd worden
aan het Schepencollege.

Verslaggevers: Koen Geirnaert en Christina Trenson

