VERSLAG SENIORENRAAD 18.06.2018
Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), Ginneberge Roger, Goethals Mariette, Cherlet Werner, Depuydt
Freddy (schepen), Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Lesage Willy, Lippens Carlos (ondervoorzitter),
Mingneau Maureen, Vandenberghe Jan (voorzitter), Vandewalle Etienne (ondervoorzitter), Van Vooren Joël,
Van Weymeersch Freddy, Meiresonne Rosita, De Cuyper Erik, Debbaut Denis, De Wulf Christiaan, Eggermont
Mieke, Van de Velde Dirk (schepen) ), D’huyvetters Barbara (verslag)
Verontschuldigd: De Munter Nicole, Van Speybroeck Norbert, De Smet Stan, Mussche Omer, Rombaut Joris,
Van Den Bruane Germaine, Van den Fonteyne Huguette, Vanhamme Odette, Verhasselt Hedwige, Ruebens
Katrijn, Hermie Lilianne, Dewaele Vera, Willems Marnix, De Clercq Patrick, Dierickx Adriaan, Thienpont
Daniël, Van Vooren Anita
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering en houdt een warm pleidooi voor nabijheid.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 16.04.2018 (voorzitter)
We stellen vast dat de leden het verslag van 16 april niet hebben ontvangen.
Barbara bezorgt eerstdaags het verslag aan alle leden. Na goedkeuring zal ook dit verslag op de website van
Stad Eeklo 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 organogram Stad-OCMW Eeklo
Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat is het
startschot voor de verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, want op de tiende dag
na de bekendmaking (dus op 25 februari) treden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van
één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.
De financieel beheerder (Filip Van Der Heyden) die al voor beide besturen werkt, werd op 25 februari 2018
van rechtswege als financieel directeur aangesteld bij de gemeente, maar ten dienste van gemeente én
OCMW.
In besturen waar er op 25 februari 2018 geen combi-secretaris is (zoals in Eeklo het geval is), stelt de
gemeenteraad tegen uiterlijk 1 augustus 2018 een algemeen directeur aan. Op de gemeenteraad van 23 april
werd een oproep gedaan naar de beide secretarissen om zich kandidaat te stellen (binnen een termijn van
30 dagen). Enkel mevr. Meike Van Grembergen stelde zich kandidaat, waardoor ze op 25 mei 2018 van
rechtswege aangesteld werd als algemeen directeur.

We spreken vanaf 1 januari 2019 over het geïntegreerd bestuur Stad én OCMW. Dit betekent dat er vanaf
die datum 1 gemeenschappelijke structuur of organogram is. Ouderenzorg situeert zich binnen het lokaal
bestuur binnen de pijler Welzijn.
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5. Toelichting seniorenactieplan
Op 8 mei 2018 werd het seniorenactieplan goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De acties
zijn vermeld in de tabel in bijlage.

Stand van zaken:
-

Arbeidscoach in dienst op 01.06.2018
Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 31.07.2018 de invoering van het kansentarief
in LDC Zonneheem goed.
Bijkomende klusjesman in dienst op 01.08.2018
De aankoopdienst volgt de bestelling aan aankoop van de scooters op

6. Stand van zaken memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018
De voorzitter van de seniorenadviesraad bezorgde 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. Op de seniorenraad van 16 april werd beslist schepen Van de
Velde uit te nodigen op de eerstvolgende seniorenraad.
Schepen Dirk Van de Velde geeft een toelichting over zijn opmerkingen op de ‘bloemlezing van opmerkingen’.
Voornamelijk de erg lage scores die uit één van de bevragingen kwam, was een reden tot bezorgdheid voor
de mandatarissen. De Schepen licht toe dat de Stad heel wat inspanningen levert om het welzijn van senioren
in Eeklo te bevorderen of te faciliteren. Er is bovendien een goede gezondheidszorg en heel wat
ontspannings- en vrijetijdsmogelijkheden die specifiek gericht zijn op senioren. Na deze toelichting, verlaat
schepen Van de Velde de vergadering.
De eerste ontwerptekst van de ‘inspiratienota’ wordt overlopen en bemerkingen worden door Barbara in het
verslag aangevuld.
De leden van de seniorenadviesraad krijgen de opdracht (huiswerk) om mee te schrijven aan de inleiding van
de nota door antwoord te geven op volgende vragen:
-

Waarom vind je dat senioren aanbevelingen moeten doen aan de politieke mandatarissen?
Wat wil je hiermee bereiken?

De input van dit ‘huiswerk’ zal gebruikt worden om in de inleiding van de nota, een duidelijke doelstelling te
formuleren.
De afgewerkte inspiratienota wordt in september (voorlopige datum: 6 september) op een persmoment
overhandigd aan de voorzitters van alle politieke partijen.
7. Varia
-

Actie ‘week van de ouderen’: film in CC De Herbakker (Sprakeloos) op 25 november in de namiddag.
Inkom: 5 EUR (vooraf te betalen)

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
Persmoment Inspiratienota
DONDERDAG 6 september 2018 om 12 (locatie nog te bepalen)
Dagelijks bestuur seniorenraad
MAANDAG 10 september 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
4de Algemene Vergadering seniorenraad
MAANDAG 22 oktober 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
(voor alle leden van de Seniorenraad)

BIJLAGE
NAAM ACTIE
Bezoek senioren
Boodschappen
buddysysteem

TOELICHTING
TIMING
Een aantal van de bevraagde senioren wenste een tweede bezoek In uitvoering (Sociaal Huis)
met name van een medewerker van het Sociaal Huis
– Onderzoeken mogelijkheden Wijk-werkers i.s.m. Welzijnsband Overleg OCMW-Wijkwerk
Meetjesland: ondersteunen van personen bij huishoudelijke taken,
bvb. boodschappen doen, staat op activiteitenlijst wijk-werken.

Boodschappen
–
dienstverlening
aanbieden
binnen
Thuiszorgdienst
OCMW

97 personen binnen de bevraging geven aan gebruik te willen maken
van een boodschappendienst. Het organiseren van een
boodschappendienst vereist een goede planning en dus
personeelsinzet.

BUDGET
-

In
uitvoering:
opstart
boodschappendienst binnen TZ na
omzetting
0,5
VTE
van
schoonmaak
naar
boodschappendienst,
indiensttreding arbeidscoach (is
gerealiseerd) en aanwerving
doelgroepmedewerker
Hulp
in Uitbreiden van de klusjes aan huis binnen LDE. Erkenning ontvangen indiensttreding arbeidscoach en
huis/klusjesdienst
voor uitbreiding van 1 VTE naar 2 VTE
doelgroepmedewerker
gerealiseerd
Invoering kansentarief Kosten voor de klant van Vervoer-op-maat inkomensgerelateerd goedkeuring CBS 31.07.2018
– vervoer op maat
maken

0,25 VTE planner
1 scooter: 8.000 EUR

Invoering kansentarief Kosten klant voor maaltijden LDC Zonneheem inkomensgerelateerd goedkeuring CBS 31.07.2018
– maaltijden LDC maken. Door middel van een eenvoudig systeem Eeklonaars uit
Zonneheem
kansengroepen (groep met kansentarief Uitpas) de mogelijkheid
geven aan verminderd tarief te eten in LDC Zonneheem

12.000 EUR

2 scooters: 16.000
EUR
2.400 EUR

Goedemorgentelefoon Senioren in Eeklo die aangeven dat ze wensen gecontacteerd te 2018:
opstart 0,25 VTE planner
worden krijgen op regelmatige basis een telefoontje.
boodschappendienst binnen TZ
na invulling volledig organogram
zorg- en ouderenbeleid

