VERSLAG SENIORENRAAD 16.04.2018
Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), Cherlet Werner, De Clercq Patrick, De Coninck Rita (schepen),
De Munter Nicole, Depuydt Freddy (schepen), Dewaele Vera, D’huyvetters Barbara, Dierickx Adriaan, Gysels
Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Hermie Lilianne, Lesage Willy, Lippens Carlos (ondervoorzitter), Ina
Quintyn (Stafmedewerker diversiteit, gezondheid, integratie en gelijke kansen), Thienpont Daniël,
Vandenberghe Jan (voorzitter), Vandewalle Etienne (ondervoorzitter), Van Vooren Anita, Van Vooren Joël,
Van Weymeersch Freddy, Willems Marnix
Verontschuldigd: De Smet Stan, Mussche Omer, Rombaut Joris, Van Den Bruane Germaine, De Cuyper Erik,
De Wulf Christiaan, Ginneberge Roger, Martens William, Van den Fonteyne Huguette, Vanhamme Odette,
Verhasselt Hedwige, Ruebens Katrijn, Maenhout Lucien (ontslag), Lehoucq Willy (ontslag)
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 08.01.2018 (voorzitter)
De voorzitter overloopt het verslag. De leden van de seniorenraad hebben geen opmerkingen op het
ontwerpverslag van 08.01.2018, het verslag kan goedgekeurd worden.
Barbara bezorgt eerstdaags het verslag aan de communicatieambtenaar Stad Eeklo (mevr. Veerle Vernaeve),
waarna het op de website van Stad Eeklo zal worden toegevoegd aan de voorgaande
verslagen.(http://www.eeklo.be/bestuur_diensten/stedelijke_adviesraden/seniorenraad).
3. Financiën
De penningmeester heeft geen betalingen verricht. Het saldo blijft ongewijzigd.
Saldo

Jaarlijkse toelage 2017
75,50 EUR

Jaarlijkse toelage 2018
400 EUR

girorekening
141,33 EUR

4. Toelichting Miranda Vandemaele: voorontwerp Nieuw Woonzorgdecreet
De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 20 april haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet
over woonzorg. Het bestaande woonzorgdecreet was na bijna 10 jaar aan een actualisering toe. De
bevoegdheidsoverdrachten die gepaard gaan met de zesde staathervorming (2014), de demografische
evolutie, de veranderende samenleving en ervaring en praktijk, zetten aan tot een bijsturing. In nauw overleg
met de sector ging in 2015 een intensief actualiseringstraject van start. Het decreet regelt de erkenning van
woonzorgvoorzieningen en verenigingen en hun subsidiëring, voor zover deze niet geregeld is via het decreet
Vlaamse sociale bescherming.
De structuur van het vernieuwde voorontwerpdecreet ziet er iets anders uit dan die van het decreet in 2009.
In het huidige decreet is het lokaal dienstencentrum (LDC) nog een thuiszorgvoorziening, in het nieuwe
voorontwerpdecreet staat het lokaal dienstencentrum vooraan in het zorgcontinuüm. Aan de
thuiszorgvoorzieningen van het voorontwerpdecreet worden ook de dagverzorgingcentra, de centra voor
kortverblijf en de centra herstelverblijf toegevoegd. Een aantal woonzorgvoorzieningen zijn niet langer
weerhouden in dit voorontwerp van decreet. Het gaat concreet om de regionale dienstencentra (RDC), de

diensten voor logistieke hulp en de woonzorgnetwerken. Deze keuze is gemaakt o.w.v. enerzijds een
vereenvoudiging in de structuren, anderzijds een meer geïntegreerd aanbod.
Wat verandert er voor de Lokale Dienstencentra zoals LDC Zonneheem?
Het lokaal dienstencentrum is een van de woonzorgvoorzieningen die bij deze herziening de grootste
wijziging ondergaat. De nadruk verschuift van verplichte activiteiten naar buurtgerichte opdrachten. De
lokale dienstencentra richten zich prioritair naar ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Lokale
dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame buurt. Het dienstencentrum speelt een
belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Het accent ligt minder op het aanbieden
van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in
de buurt. Activiteiten zijn voortaan een hefboom om de doelstelling waar te maken en een aantal opdrachten
in de buurt te realiseren, in nauwe samenspraak met de gebruikers, buurtbewoners, lokale verenigingen en
organisaties. Dit zal zowel binnen de eigen infrastructuur van het lokaal dienstencentrum kunnen als op
andere locaties of in gedecentraliseerde antennes. Ook dit is een belangrijke wijziging t.o.v. het huidige
decreet. Elk lokaal dienstencentrum is uniek en de dienstverlening moet aangepast zijn aan de context van
de buurt. Verscheidenheid van de invulling van de opdracht is net de kracht van de dienstencentra en wijst
op de goede inbedding in de buurt.
5. Stand van zaken memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018
De seniorenadviesraad wenst een ‘memorandum’ op te maken. Een memorandum is een beleidsnota, waarin
we een situatieschets geven van het seniorenbeleid in de Stad Eeklo, met positieve en constructieve
beleidsvoorstellen en -aanbevelingen. Deze nota zullen we kort na de verkiezingen overhandigen aan de
nieuwe bestuursploeg van Stad Eeklo.
We hebben reeds de resultaten van de ‘checklist leeftijdsvriendelijke gemeente’ en van het blad dat de leden
van de seniorenadviesraad meebrachten naar de vergadering van 08.01.2018. Op maandag 26.02.2018 ging
de ‘werkgroep memorandum’ verder aan de slag. Per thema werden de voorzieningen en het aanbod voor
senioren in Eeklo overlopen. Ook hiervan werd een overzicht gemaakt.
Op basis van al deze gegevens kunnen we gezamenlijk prioritaire thema’s bepalen waar werk kan van
gemaakt worden gedurende de komende bestuursperiode. Dit zal gebeuren op maandag 7 mei om 9u30 in
LDC Zonneheem door het dagelijks bestuur, aangevuld met de werkgroep memorandum.
Inmiddels bezorgde de voorzitter van de seniorenadviesraad een ‘bloemlezing van opmerkingen’ aan alle
OCMW- en gemeenteraadsleden. 1 gemeenteraadslid/schepen gaf hierop een uitgebreide reactie. Een lid
van de seniorenraad was verbolgen over deze reactie en hoopt dat we als seniorenadviesraad toch onze
mening mogen formuleren, ook al is die soms kritisch. Een ander lid van de seniorenraad merkt op dat de
bemerkingen misschien wel té negatief waren.
Besluit: de voorzitter vraagt aan de leden of het gemeenteraadslid op de volgende algemene vergadering kan
worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. De meerderheid beslist om dit op de agenda van de
volgende vergadering te agenderen.
6. Toelichting schepen Rita De Coninck: gezondheidszorg en ouderenzorg in Eeklo
Schepen De Coninck licht de acties toe van Stad en OCMW Eeklo op het vlak van gezondheid van de laatste
bestuursperioden (zie presentatie in bijlage).

Bijkomende toelichting:
-

Waar AED’s hangen vind je terug op website van het Rode Kruis NL (https://aed.rodekruis.nl/ )of via
de ReaApp (applicatie voor smartphone).
OKRA geeft tweejaarlijkse vormingssessies over gezondheid en gezonde voeding
Het idee wordt geopperd om een ‘plaswandeling’ te maken, waarop alle toiletten in publiek
toegankelijke gebouwen en de openbare toiletten kunnen bezocht worden.

7. Varia
-

-

Dhr. Lehoucq Willy en dhr. Maenhout Lucien dienen hun ontslag in als leden van de
seniorenadviesraad.
Actie voor de ‘week van de ouderen’: film in CC Herbakker op zondag 25/11/2018. Het voorstel is om
de film ‘Sprakeloos’ te programmeren en de leden van de seniorenadviesraad gaan akkoord max. 5
EUR als toegangsprijs te vragen.
15 mei 2018 van 10u tot 12u organiseert de seniorenadviesraad een bezoek aan de psychogeriatrie
in PC St.-Jan (Oostveldstraat 1, Eeklo). WARM AANBEVOLEN!

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
Werkgroep ‘memorandum’ + Dagelijks bestuur seniorenraad
MAANDAG 7 mei 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
Bezoek PC St.-Jan
DINSDAG 15 mei 2018 om 10 in PC St.-Jan (Oostveldstraat 1)
3de Algemene Vergadering seniorenraad
MAANDAG 18 juni 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
(voor alle leden van de Seniorenraad)

