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Welkom
Door de verontschuldiging van Jan Matthys zit Schepen De Coninck op zijn vraag de vergadering voor.
Schepen De Coninck heet de aanwezigen welkom en meldt dat Koen Geirnaert verslag zal nemen ter
vervanging van Christina Trenson die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.
Schepen De Coninck schetst de beslissing van het stadsbestuur omtrent de hervorming van de
adviesraden waarbij de Welzijnsraad en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap
(SAPH) voortaan als één gezamenlijke adviesraad zal bestaan.
De aanwezigen stellen zichzelf voor.

Agenda
1.

Verslag Welzijnsraad 13/06/2012
Schepen De Coninck overloopt het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
Er wordt opgemerkt dat het bezoek aan AZ Alma in het kader van de borstkankerpreventie een
succes was en dat dit een aanrader is voor verenigingen.
De verslagen van de vroegere SAPH worden opgevraagd.

2.

Jaarverslag 2012 – kasverslag 2012
a. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag 2012 vermeld de vergadering van 13/06/2012 en de annulering van de
vergaderingen van 12/09/2012 en 12/12/2012.
b. Kasverslag 2012

stand rekening op 01/01/2012
Uitgaven (excl. bankkosten)
Factuur AED
Ontvangsten (excl. intresten)
toelage stad Eeklo
Stand rekening op 31/12/2012

3.

€ 7.007,97

-€ 2.662,00

Stand kas op 01/01/2012

€ 1,93

Uitgaven: nihil
Ontvangsten: nihil
Stand kas op 31/12/2012

€ 1,93

€ 744,00
€ 5.065,35

Algemeen totaal

€ 5.067,28

Bijdrage Eeklo Logo Gezondplus 2013: helft ten laste van de Welzijnsraad
Schepen De Coninck deelt mee dat het stadsbestuur heeft beslist om vanaf 2013 geen toelagen
meer te voorzien voor de stedelijke adviesraden. Er zal wel een beperkt budget voorzien worden
waar de bevoegde ambtenaar kan over beschikken. Vergaderlokalen en drank tijdens de
vergaderingen zullen worden ter beschikking gesteld. Het bedrag dat de stedelijke adviesraden
momenteel op de rekening hebben staan en in kas hebben zal integraal moeten worden gestort in

de stadskas.
De vergadering geeft volgende opmerkingen die zullen worden voorgelegd aan het stadsbestuur:
a. De adviesraden zijn voor een groot deel samengesteld uit vrijwilligers. Het is en blijft
belangrijk om de vrijwilligers hiervoor te belonen. Daarom is het nodig om over een budget
te beschikken zodat er iets kan georganiseerd worden voor de vrijwilligers.
Schepen De Coninck merkt op dat Annemieke Pieters (cultuurbeleidscoördinator) in de
toekomst verantwoordelijk zal zijn voor het vrijwilligersbeleid van de stad en dat er in maart
2014 een actie wordt voorzien.
De vergadering vraagt zich af of er in 2013 nog iets kan worden georganiseerd met het
budget dat nu op de rekening staat van de Welzijnsraad.
b. Het betrekken van experten voor uitleg en duiding over een bepaald onderwerp bij het
vormen van een advies kan een meerwaarde betekenen. Aangezien deze experten
meestal niet gratis werken is er nood aan een ‘vormings’budget.
c. In 2011 besliste de Welzijnsraad om kosten voor EHBO-vormingen terug te betalen aan
verenigingen en organisaties. Hoe zullen de aanvragen tot terugbetaling worden
behandeld in de toekomst als er geen middelen meer ter beschikking zijn?
d. In het verleden werden vormingen gegeven mbt het gebruik van de AED-toestellen. Zal dit
in de toekomst nog kunnen als er geen budget beschikbaar is vanuit de Welzijnsraad?
e. Voor de toekomst is er ook nood aan een bedrag voor Koppig Eeklo en suïcidepreventie.

Aangezien de toelage voor Logo Gezondplus werd gehalveerd door het stadsbestuur stelt Schepen
De Coninck voor om het restbedrag van 903,42 euro ten laste te nemen door de Welzijnsraad
zodat de aansluiting bij Logo Gezondplus kan verzekerd blijven.
De vergadering heeft principiële vragen bij dit voorstel. De voorzitter vat samen om eenmalig
akkoord te gaan met de betaling aan Logo Gezondplus.
4.

Toekomstvisie Stedelijke Welzijnsraad
Schepen De Coninck licht onderstaande toekomstvisie toe.
Er werd een oproep gelanceerd waarbij kandidaat leden van de Welzijnsraad zich konden
kandidaat stellen. Deze oproep was gericht naar geïnteresseerde burgers, vertegenwoordigers van
organisaties en leden van de Welzijnsraad en de SAPH.
Om de werking van de nieuwe Welzijnsraad (Welzijnsraad + SAPH) te optimaliseren wordt een
nieuwe structuur voorgesteld, waarbij er een Algemene Vergadering zou bestaan, een Dagelijks
Bestuur/Raad van Bestuur en thematische werkgroepen.
Algemene Vergadering
Elk lid van de Welzijnsraad maakt deel uit van de Algemene Vergadering die 1 à 2 keer per jaar
samenkomt.
Thematische werkgroepen
Er worden werkgroepen opgericht per thema. Mogelijke werkgroepen zijn: gezondheidspreventie,
geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, armoede, diversiteit, wonen, werk, …
De vergadering merkt op dat er geen overlapping mag zijn met reeds bestaande raden, advies- of
overlegorganen. Koen Geirnaert zal tegen de volgende bijeenkomst oplijsten welke mogelijke
werkgroepen overlappen met reeds bestaande organen en een lijst van mogelijke werkgroepen
voorstellen.
Er wordt ook opgemerkt dat ‘geestelijke gezondheidszorg’ beter geen werkgroep op zich is maar
beter kadert in de werking van de werkgroep ‘gezondheidspreventie’.
Dagelijks Bestuur/Raad van Bestuur
Elke werkgroep vaardigt één vertegenwoordiger af in het Dagelijks Bestuur/Raad van bestuur die
de adviezen van de werkgroepen bekrachtigd vooraleer ze worden overgemaakt aan het
stadsbestuur.
Om deze visie het juiste kader te geven is het noodzakelijk om de bestaande statuten te
herwerken. Koen Geirnaert zal een voorstel van statuten uitwerken tegen de volgende
bijeenkomst.
Gezien de nood aan nieuwe statuten wordt de verkiezing van het dagelijks bestuur en de
benaming van de stedelijke adviesraad uitgesteld.

5.

Eeklo wil werken aan gezonde voeding en beweging
Het stadsbestuur heeft het initiatief genomen om samen met Logo Gezondplus te werken rond
voeding en beweging. Momenteel wordt bekeken waar er aandacht moet worden aan besteed.

6.

Varia
a. Voedselteam
Het voedselteam is een vereniging die samen voedingsproducten aankoopt bij boeren in
de streek met aandacht voor gezonde voeding.
b. Samenwerking met Vlaamse Liga tegen Kanker
De Vlaamse Liga tegen Kanker zal in het najaar in samenwerking met het stadsbestuur,
OCMW, Dienstencentrum Zonneheem, AZ Alma en het Lokaal Sociaal Beleid, starten met
praatcafés in LDC Zonneheem. Deze praatcafés richten zich op kankerpatiënten en
mensen uit hun omgeving.
De nu reeds geplande praatcafés gaan door op 23 oktober en 4 december. Op 23 oktober
geeft Oncologe Dr. Thienpont een uiteenzetting en antwoorden op vragen over
hormoontherapie. Op 4 december zal Oncologe Dr. Thienpont kapstokken aanbieden om
te kunnen omgaan met vervelende opmerkingen en vragen zoals ‘je ziet er toch goed uit!’
c. PC Sint-Jan
De Psyloswerking werd opgestart.
Er is vraag naar de verderzetting van de werkgroep ‘Zorgtraject Suïcidepreventie’.
d. RWOM
Momenteel wordt er gewerkt aan een website ‘Zorgweb Meetjesland’. Deze website wil
een leidraad zijn in de zoektocht naar zelfstandige zorgverleners in het Meetjesland.
‘De toekomst van de aankomende ouderen’ is een project dat nog in de pijplijn zit is.

Volgende vergadering:
19 augustus 2013 om 20u. De uitnodiging volgt.

