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OPVOLGING VERSLAG VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2013

Het goedgekeurde verslag staat ondertussen al op de website.
Op de laatste pagina van het verslag stonden de vragen van de adviesraad aan het
bestuur. Kamiel Hofmans vraagt of hierop al antwoorden kunnen gegeven worden.
 Geert Van den Bossche, OCMW-voorzitter, stelt voor om de eerste drie punten
samen te nemen. De toelichting die Michaël De Donder later tijdens de vergadering
zal geven over hoe het BBC te vertalen in een leesbaar document, zal volgens de
voorzitter veel verduidelijken. Ook de jaarlijkse voortgang wordt in het document
van Michaël duidelijker.
 Op de vraag wat er met de gelden van de verkoop van de Villa Van Assche gebeurd
is antwoordt Geert Van den Bossche dat hij een uitgebreide toelichting gevraagd
heeft aan de gemeenteontvanger, maar nog wacht op het resultaat ervan. Wel kan
hij al melden dat dit geld niet vast staat.
Op de bemerking dat Londerzeel altijd al slecht scoorde voor opvang van
gehandicapten en dat het dan ook logisch is dat dit in het BBC een prioriteit is pikt
Geert Van den Bossche in dat dagopvang inderdaad een prioriteit is. Niet alleen
dagopvang voor gehandicapten, maar ook voor senioren.
Paul Gillisjans vraagt hierop of het mogelijk is om tegen het einde van het jaar een
concreet actieplan te maken, waarop de OCMW-voorzitter antwoordt dat dit er zelfs
vroeger zou moeten zijn.
Kamiel Hofmans besluit dat het oprichten van dagopvang een prioriteit is, ongeacht
van waar het geld komt.
Verder verwacht hij tijdens de volgende vergadering meer uitleg te kunnen
vernemen over de besteding van de gelden van de Villa Van Assche
 Het proces om de website duidelijker te maken is lopende. Geert Van den Bossche
meldt dat de beslissing reeds genomen werd om de website te laten vernieuwen, er
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is dit en volgend jaar budget voor voorzien. Dit jaar zal het vooral onderzoek
voeren zijn en volgend jaar dan de uitvoering.
Een link naar de rechtenverkenner kan al sneller geplaatst worden. Dit wordt
bevraagd.
 Polsen naar het aantal mensen dat het GIL echt leest lijkt Michaël De Donder niet
echt nuttig. Hij stelt zich hierbij de vraag of het echt al de tijd en middelen waard
is om dit te bevragen. Wel moet men steeds trachten om zo veel mogelijk mensen,
via zo veel mogelijk kanalen te bereiken.
Kamiel Hofmans besluit dat er terugkoppeling moet zijn van het bestuur naar de
adviesraad wanneer er aanpassingen of verbeteringen zijn in de communicatie in
functie van toegankelijkheid en om de adviesraad te laten participeren in het
verbeteringsproces.
 De vraag of er een visie is op flankerend onderwijs kan, aangezien schepen Veerle
Pas verontschuldigd is, nog niet beantwoord worden. De OCMW-voorzitter geeft
wel mee dat het OCMW zeker gaat inzetten op kinderarmoede.
De adviesraad vraagt of Veerle Pas tijdens de volgende vergadering kan toelichten
wat flankerend onderwijs is en welke houding het beleid hieromtrent heeft.
 De verslagen van de post-it sessie en het groot verslag van de inspraakavond zijn
toegevoegd aan het BBC-plan.
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BESPREKING RESULTATEN ZELFEVALUATIE ADVIESRADEN
LEGISLATUUR 2007 - 2012
Op vraag van de gemeente worden de resultaten van de zelfevaluatie overlopen.
Voorzitter, Kamiel Hofmans, stelt voor om vooral de aanbevelingen (punt 3) nader te
bekijken.
 Vroegere betrokkenheid bij de beleidsvoering
Hierop antwoordt Michaël De Donder dat er sowieso al verschillende initiatieven zijn
om hieraan tegemoet te komen. Eén ervan is de voorstelling van het afdelingsplan
dat, wegens de beperking in tijd, tijdens een volgende vergadering uitvoeriger aan
bod zal komen.
Paul Gillisjans vraagt dat het bestuur geen beslissingen neemt alvorens dat de
adviesraad hierover samengekomen is.
Ook voegt hij toe dat de voorzitter, Kamiel Hofmans, zijn taak ter harte neemt. Hij
stelt voor dat Kamiel eens per maand informeert naar nieuwe ontwikkelingen.
Michaël De Donder vindt het een goed voorstel, het is een goede manier om de reflex
in te bouwen om de adviesraad meer te betrekken.
Kamiel Hofmans pikt hierop in dat hij er inderdaad mee bezig is, maar dat hij ook van
de andere leden een inspanning vraagt. Hij stelt voor dat elk lid tegen volgende
maand oplijst welk(e) punt(en) van het BBC hij/zij belangrijk vindt. Op deze manier
zal blijken wat op de adviesraad zeker ter sprake moet komen.
 Nood aan meer middelen om een kwaliteitsvolle werking te garanderen
Dit zou kunnen door interessante vormingen door te geven aan de leden.
Hierop wordt gevraagd of er vormingen gepland zijn?
Michaël De Donder antwoordt dat er een vorming is begin maart, tijdens de week van
de vrijwilliger. Ook zijn er regelmatig vormingen voor de vrijwilligers van de
Zilverkring. Op vraag van een aantal leden van de adviesraad zal Michaël informeren
bij de vrijwilligers van de Zilverkring of leden van de adviesraad hierop ook
uitgenodigd kunnen worden.
Kamiel Hofmans zegt nog om ook regelmatig eens op de website van Londerzeel te
kijken, waarop je kan zien wat er gebeurt in Londerzeel.
 Methode uitwerken om informatie-uitwisseling tussen adviesraden te verhogen
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Het voorstel van Paul Gillisjans om aan alle voorzitters van de adviesraden steeds de
verslagen door te sturen van de vergaderingen van de andere adviesraden nog voor
deze zijn goedgekeurd, vindt Kamiel Hofmans niet nodig. De goedgekeurde verslagen
zijn terug te vinden op de website. Hij zou eerder trachten bekend te maken aan alle
inwoners van Londerzeel (en dus ook aan de voorzitters) dat er verschillende
adviesraden zijn, dat er van alle vergaderingen verslagen gemaakt worden en dat
deze op de website te vinden zijn.
 Het bredere publiek trachten te betrekken bij de adviesraden
Hier wordt de bemerking gemaakt dat er bij OKRA Londerzeel op 200 leden misschien
een 20-tal met een pc werken. De anderen kunnen de verslagen dus niet lezen op de
website. Hoe kan dit opgelost worden?
Kamiel Hofmans pikt in dat het aan de verenigingen zelf is om te bepalen wat en hoe
zij naar hun achterban communiceren. Het is een verscheiden raad, dus niet alle
informatie is voor iedereen even belangrijk. Het is aan de leden zelf om te bepalen
welke informatie voor hun geleding van belang kan zijn, en dit in de twee richtingen.
Kamiel Hofmans besluit om begin volgend jaar al eens te kijken wat er gerealiseerd is
van de hiervoor besproken aanbevelingen.
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ADVIESRAAD VOOR SOCIAAL- EN
SENIORENBELEID MET HET LOKAAL BELEID

De voorzitter vraagt of er eventueel nog suggesties zijn bij het ontwerp van de
samenwerkingsovereenkomst dat de leden bij de uitnodiging ontvingen.
Geert Van den Bossche, OCMW-voorzitter, wil even ingaan op punt 2.3. Termijnen welke
ook vastgelegd zijn in de gemeenteraadsbeslissing. Het is voor het bestuur belangrijk dat
de adviesraad duidelijk formuleert wat zij als advies uitbrengen. Een advies is formeler
dan een opmerking of suggestie tijdens een vergadering. Wanneer de adviesraad een
advies formuleert, moet duidelijk in het verslag staan dat het om een advies gaat.
Kamiel Hofmans pikt hierop in dat het makkelijker is wanneer het bestuur aan de
adviesraad vraagt om advies te geven over een bepaald punt.
Dat kan Geert Van den Bossche begrijpen, maar anderzijds moet de adviesraad ook de
vrijheid hebben om vrij advies te geven over bepaalde items die zij belangrijk vinden.
Een antwoord van het bestuur is vooral belangrijk wanneer het bestuur het advies niet
volgt.
Er wordt afgesproken om in het verslag van de adviesraad een advies aan te duiden als:
‘Advies van de adviesraad sociaal en seniorenbeleid aan het bestuur:’ en dit zichtbaar te
maken in een kader.
04 VERGADERDATA
De voorgestelde vergaderdata voor 2014 zijn niet mogelijk voor schepen Veerle Pas.
Aangezien zij er graag bij wenst te zijn wordt er gezocht naar een alternatief. Na
stemming stellen de leden de tweede donderdag van de even maanden voor. Als dit niet
past voor schepen Veerle Pas zal er via mail gezocht worden naar het best mogelijke
moment.
05 OMGEVINGSANALYSE LONDERZEEL EN MEERJARENPLAN (BBC)
De leden ontvingen bij de uitnodiging het eindrapport van de omgevingsanalyse.
Henk licht kort toe.
Paul Gillisjans merkt op dat betaalbaar wonen in Londerzeel voor iedereen een groot
probleem wordt. Hij wenst aan schepen Veerle Pas te vragen wat de rol is van de
Adviesraad voor sociaal en seniorenbeleid in het gegeven ‘betaalbaar wonen’.
Geert Van den Bossche antwoordt dat dit een voorbeeld van overlapping is waar zowel de
Woonadviesraad als de Adviesraad voor sociaal en seniorenbeleid over moet adviseren.
De gemeente is zich wel bewust van dit probleem, dat niet enkel in Londerzeel een
probleem is.
Paul Gillisjans zegt dat wonen een domein is en dat het belangrijk is om vanaf het begin
duidelijke afspraken te maken hoe dit goed werkbaar gemaakt kan worden om binnen 3
jaar niet tot de vaststelling te komen dat er naast elkaar gewerkt werd.
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Kamiel Hofmans voegt toe dat men bij wonen niet alleen het financiële aspect moet
bekijken, het heeft ook te maken met gezondheid.
Geert Van den Bossche zegt dat er om deze reden al contacten zijn om een zitdag van de
woonconsulente in het OCMW te organiseren. Zij heeft een goed zicht op mogelijke
maatregelen en premies, waardoor een zitdag binnen het OCMW belangrijk is om de
zwakkere burger te ondersteunen.
De rode draad is het decentraal werken. De nota ‘Een sociaal cultureel huis in
Londerzeel’ beschrijft dit goed. Hierin wordt een dienstencentrum (LDC) los van een
stenen gebouw gezien. Het gaat om de principes van een LDC (die ook in de BBC staan)
te vertalen naar een gedecentraliseerde vorm.
Er is het probleem van de vergrijzing en de onvoldoende plaatsen in woonzorgcentra. De
omkadering van de thuiszorgsituatie moet dus zo optimaal mogelijk zijn. Er moet dus
ook veel aandacht aan geschonken worden, via o.a. de Zilverkring, vrijwilligers,
dagopvang, … . Wanneer alle prioritaire doelstellingen binnen het zorgcontinuüm
gehaald worden, dan kunnen deze al de stappen in het zorgcontinuüm afdekken. Het
OCMW moet meer samenwerken met andere partners, waarbij het zelf vooral de regierol opneemt.
Volgens Michaël De Donder is de eerste stap om te kijken wat er decentraal al aanwezig
is om te kunnen starten. Het is onmogelijk voor het OCMW en gemeente om alles op te
vangen. Partners als o.a. Ziekenzorg en Welzijnsschakels moeten er zijn om samen te
zorgen voor een goede opvang.
Jaak Eeckelaers vraagt naar de drugsproblematiek. Er zou reeds vanuit politiezone KLM
geprobeerd zijn iets uit te werken, maar dit zou om financiële redenen gestopt zijn.
Geert Van den Bossche pikt in dat het blijkbaar ook wegens een gebrek aan
medewerking van de scholen gestopt zou zijn.
Waarop Michaël De Donder vervolgt dat het vooral een gebrek aan kennis en tijd is om
het op te nemen. Het is jaar na jaar een blanco bladzijde, ook in het vorige Lokaal
Sociaal Beleidsplan.
Er wordt gevraagd of er hieromtrent vanuit de Vlaamse regering geen richtlijnen zijn.
Ook de schuldenproblematiek wordt nog kort besproken. Dit zal volgens Michaël De
Donder binnen het project kinderarmoede zeker verder een plaats krijgen, de eerste
gesprekken zijn er al.
Paul Gillisjans zegt nog de beste invalshoek om in een gezin te komen via de kinderen is.
Hij hoopt dus dat er snel middelen voorzien worden om hierop verder te werken.
06 NIEUW LOKAAL SOCIAAL BELEID IN MEERJARENPLAN
Wegens tijdsgebrek wordt dit punt verdaagd naar de volgende vergadering. Het is nuttig
om er voldoende tijd aan te kunnen besteden.
07 INHOUDELIJKE PLANNING ADVIESRADEN 2014
Het zou volgens Kamiel Hofmans goed zijn dat de mensen van het Zorgloket en het
Welzijnsloket zich eens komen voorstellen. Wat is het aanbod, wie doet er beroep op, zijn
de loketten toegankelijk, worden er voldoende mensen bereikt, … zijn interessante zaken
om wat meer informatie over te krijgen.
Volgens Michaël De Donder kan dit zeker op één van de volgende vergaderingen. In het
BBC zijn er trouwens indicatoren. Bvb. bij het pro-actief werken, hoeveel huisbezoeken
worden er nu gedaan en hoeveel zouden we er moeten doen.
Een bevraging bij bezoekers (hoe ze er terechtgekomen zijn, of ze tevreden zijn, …) is
momenteel binnen het Zorgloket niet mogelijk aangezien er zeer veel huisbezoeken
afgelegd moeten worden wegens een herziening van het reglement van de warme
maaltijdbedeling.
08 VARIA EN RONDVRAAG
Maurice Maetens vraagt zich af hoe ver het staat met het seniorenfeest 2014. Dit zou op
28/01/2014 op de gemeenteraad als agendapunt verschenen zijn, maar er zou een
probleem zijn. Volgens schepen Troch zou er op een evaluatie gewacht worden van het
seniorenfeest van 2013, dat samenviel met het Schlagerfestival. Maurice vraagt zich ook
af wie deze evaluatie moet doen want hij heeft wel een aantal bemerkingen. Het
schlagerfestival is een privé-aangelegenheid en de senioren hadden dus geen
gereserveerde plaatsen en moesten her en der gaan zitten.
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De muziek stond veel te luid er waren nog verschillende andere ongemakken.
Advies van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid aan het bestuur:
Het seniorenfeest opnieuw loskoppelen van het Schlagerfestival en terug de oude formule
invoeren, dus niet meer in een tent maar terug in zaal De Blauvenne.
Maurice Maetens vraagt ook of het niet mogelijk is om de senioren meer te informeren
over wat er te doen is en welke good practices zijn in de omliggende gemeenten.
Dit is aan de seniorenverenigingen zelf. Zij zouden bvb. tijdens hun maandelijkse
vergadering een agendapunt moeten voorzien om punten aan te halen.
Paul Gillisjans zegt hierop dat hij van de gemeente het formeel antwoord gekregen heeft
dat er binnen de raad met sub-groepen gewerkt kan worden om bvb. thema’s specifiek
voor senioren te behandelen.
Kamiel Hofmans vindt het jammer dat dit tijdens de varia aan bod komt. Hij zal het op
het agenda van de volgende vergadering plaatsen en dan ook bevragen hoe de senioren
zich voelen binnen de adviesraad. Persoonlijk is hij voorlopig geen voorstander om subgroepen te maken. Pas wanneer de senioren aangeven dat ze niet voldoende aan bod
komen kan dit voorstel overwogen worden.
Jaak Eeckelaers stelt vast dat, wanneer al wat vooraf aangehaald werd om op de
volgende vergadering te bespreken, op het agenda komt, deze alweer overvol zal zijn.
Michaël De Donder heeft zeer veel interessante dingen gehoord, veel hiervan is ook al
terug te vinden in de BBC. Persoonlijk zou hij er nog voor pleiten om ook drugs als uit te
werken thema niet te vergeten.
Vragen aan het bestuur:
De adviesraad vraagt:
een toelichting door Michaël De Donder over hoe het BBC-plan te vertalen in een
leesbaar document, die wegens tijdsgebrek tijdens deze vergadering niet aan bod
kwam, om zo een antwoord te bieden op de eerste 3 vragen uit de vorige
vergadering
tijdens de volgende vergadering meer uitleg te vernemen over de besteding van de
gelden van de Villa Van Assche
of schepen Veerle Pas tijdens de volgende vergadering een toelichting kan geven
over flankerend onderwijs en welke visie het beleid hieromtrent heeft
aan schepen Veerle Pas wat de rol is van de adviesraad voor sociaal en
seniorenbeleid in het gegeven ‘betaalbaar wonen’. Het is vanaf het begin belangrijk
om duidelijke afspraken te maken om het thema wonen goed werkbaar te maken.
De nieuwe datum voor de volgende vergadering wordt momenteel nog bekeken.
Bij het goedgekeurde verslag zal deze vermeld worden.
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