Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid namens N-VA:
- Prijsstijgingen lokaal dienstencentrum Zonneheem
MOTIVERING
Het dienstencentrum Zonneheem heeft als doelstelling:
Het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem is een ontmoetingsplaats van en voor senioren
uit Eeklo en omgeving;
Zonneheem biedt tevens ontmoeting- en ontspanningsmogelijkheden aan met een lage
drempel;
Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en ouderen met een beginnende
zorgbehoevendheid. Zonneheem biedt de mogelijkheid om langs menselijke contacten en allerlei
activiteiten van het dienstencentrum een ‘thuis’ te maken, waar senioren graag vertoeven.
Zonneheem is een trefpunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond, leeftijd,
financiële situatie, gezondheidstoestand, capaciteiten, interessesfeer en mogelijkheden. Die
verscheidenheid is een rijkdom waaruit allen kunnen putten. Zonneheem werkt integrerend en
bevordert de onderlinge samenwerking tussen mensen.
In de doelstellingen van het dienstencentrum wordt nergens vermeld dat zij een commerciële instelling
is.
Het is de taak van de lokale overheid om armoede en veréénzaming tegen te gaan.
Het restaurant en café zijn dikwijls de eerste kennismaking met het dienstencentrum. Na de eerste
kennismaking kunnen de bezoekers van het restaurant dikwijls ook warm gemaakt worden om
deel te nemen aan andere activiteiten.
Een dienstencentrum moet laagdrempelig zijn. Die laagdrempeligheid moet geprojecteerd worden op
de prijzen van het restaurant en café. Democratische en lage prijzen voor maaltijden en drank halen
mensen letterlijk over de streep om te komen eten.
Wij geloven er geen snars van dat de lokale horecazaken bezwaar hadden tegen de lage prijzen in het
centrum.
Het huidig kansentarief is geen “kansentarief meer”. Voordien betaalde iemand 4 euro nu 6 euro, ben
je jonger dan 60 jaar met kansentarief dan betaal je nu 10 euro. Dit kan je bezwaarlijk nog een
kansentarief noemen.
Uit de bezoekersaantallen van augustus en september 2019 blijkt dat deze ferm gedaald zijn (35%
minder bezoekers in september 2019 tov 2018).
Deze trend zal zich blijven verderzetten : wat je niet hebt kan je niet uitgeven, en wat je niet wil uitgeven
geef je ook niet uit.
Wij geloven niet dat deze verhoging heeft geleid tot forse besparingen als dat al de bedoeling was
VOORSTEL VAN BESLUIT
N-VA wil dat de prijsstijgingen van augustus 2019 worden teruggedraaid.

