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PROJECTOPROEP ‘SOCIAAL PROJECT’ (CFR. GELDEN VILLA VAN ASSCHE)

Het is niet bepaald wat een substantieel deel is en wat de ‘sociale projecten’ zouden
kunnen zijn. Ofwel kan de adviesraad een advies geven of een voorstel doen aan het
beleid ofwel vragen aan het beleid en de administratie om een projectoproep te doen.
Paul Gillisjans zegt dat in de geest van de beslissing het geld voor gehandicapten
voorzien was, er zou dus contact opgenomen kunnen worden met Levedale om te polsen
naar de noden van de gehandicapten in Londerzeel.
Kamiel Hofmans zegt dat aangezien er in deze legislatuur geen Lokaal dienstencentrum
komt, er wel per deelgemeente een ankerpunt zou kunnen gerealiseerd worden waar
zowel senioren als gehandicapten en nog anderen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn zelfs
provinciale subsidies mogelijk voor de uitbouw van buurtgerichte projecten.
Ellen Vermeire van Levedale zegt dat het moeilijk is om een project voor te stellen als
men niet weet wat ervan verwacht wordt en men niet weet welk budget er is.
Paul Gillisjans stelt nog voor om jaarlijks al een bepaald budget te voorzien.
Geert Van den Bossche pikt in dat er al gewerkt wordt aan decentraal werken. In de
begroting kan je geen bedrag voorzien zonder te weten waarvoor het bestemd is.
De adviesraad vraagt aan het beleid een beslissing te nemen voor bestemming
van de gelden.
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FLANKEREND ONDERWIJS

Schepen Veerle Pas is verontschuldigd. Aangezien dit punt al verschillende
vergaderingen meegaat, licht Kamiel Hofmans kort toe wat Flankerend onderwijs is en
wat de stand van zaken in Londerzeel is. Bijkomende vragen kunnen tijdens een
volgende vergadering aan bod komen.
In het decreet wordt flankerend onderwijsbeleid gedefinieerd als het geheel van acties
van een lokale overheid om vanuit de lokale situatie en ter aanvulling van het Vlaamse
beleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren,
waartoe ook de scholen zelf behoren.
Om subsidies te ontvangen moeten de projecten van gemeenten gericht zijn op
doelstellingen m.b.t. gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen,
probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering, betrokkenheid
van ouders en de buurt, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en
sport, overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, doorstroming en oriëntering,
geletterdheid of levenslang leren. De Vlaamse Gemeenschap heeft een lijst met
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gemeenten die beroep kunnen doen op bijkomende subsidies. Het aantal GOK-uren in
een gemeente is bepalend. Londerzeel is niet opgenomen in de lijst.
Het zal vooral belangrijk zijn om er over te waken dat, omdat er geen subsidies mogelijk
zijn wegens onvoldoende GOK-uren, dit niet wil zeggen dat er niets meer rond de ideeën
van flankerend onderwijs, inclusief kinderarmoede, uitgewerkt wordt. Er moet gekeken
worden naar wat van flankerend onderwijs kan behouden blijven.
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AD HOC WERKGROEP VRIJWILLIGERS

De subgroep is een eerste keer samengekomen, ieder heeft zijn persoonlijke mening
kunnen geven. Michaël De Donder stelt tegen eind december een sjabloon op van wat er
al is en wat er nog nodig is. Op 22 januari komen zij opnieuw samen.
De vrijwilligerswerking in het rusthuis werkt goed, dus moet er vooral gezocht worden
naar de noden buiten het rusthuis.
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SENIORENBEHOEFTENONDERZOEK

Filip Van Dyck heeft geïnformeerd. Het seniorenbehoeftenonderzoek werd in Londerzeel
uitgevoerd in 2006. Er zijn geen middelen meer voorzien voor een vervolgonderzoek.
Toetreden kan wel nog, maar dan met eigen middelen. Het OCMW heeft door zijn
reguliere werking wel zicht op de behoeften van senioren en kan hier op inspelen, bvb.
door naar buiten te komen en naar verenigingen toe te gaan om deze te informeren.
Geert Van den Bossche antwoordt hierop dat het OCMW hier zeker voor open staat,
seniorenverenigingen die een toelichting wensen, kunnen het OCMW contacteren.
Ook Levedale staat open om expertise te delen met verschillende organisaties. Zij
hebben de intentie om hieromtrent initiatief te nemen.
Er wordt beslist om het vervolg op het seniorenbehoeftenonderzoek af te sluiten.
Wanneer er nood is aan informatie is het belangrijk dat deze in verstaanbare taal bij de
burger terechtkomt.
05

ALGEMENE VERGADERING ROAS (REGIONAAL OVERLEG VAN
ADVIESRADEN VAN SENIOREN)

Op het ROAS wisselen gemeentelijke seniorenraden ervaringen uit. Filip Van Dyck
overloopt waar de verschillende gemeenten mee bezig zijn.
De POAR (Provinciale Ouderenadviesraad van Vlaams-Brabant) vraagt de medewerking
van alle seniorenadviesraden om de knelpunten op te lijsten die senioren, die niet over
een wagen beschikken, ondervinden om ergens te geraken. Aan de hand van een
enquête rond openbaar vervoer en ouderen willen zij een provinciaal initiatief nemen.
De enquête wordt doorgestuurd met het verslag en kan ingevuld terugbezorgd worden
aan Filip Van Dyck of Marie-Louise Borms.
Er was ook een voorstel om een werkwinkel Communicatie op te richten, maar dit is
ondertussen afgeblazen. Blijkbaar kan iedereen voldoende met pc, tablet, … werken.
Verder kwam ook aan bod dat de gemeente Opwijk, dat op de grens met
Oost-Vlaanderen ligt, problemen heeft met GEOwacht (wachtdienst apotheken)
aangezien dit niet provincie-overschrijdend werkt. Het is een betalend nummer en het
duurt zeer lang voor je de nodige info hebt. Bovendien kan het zijn dat iemand enkele
kilometers ver moet rijden binnen zijn eigen regio, terwijl er op enkele honderden meters
ook een apotheek van wacht kan zijn, maar dat deze in de andere provincie ligt.
Malderen, dat grenst aan Buggenhout heeft hetzelfde probleem. Vanuit het ROAS is er
dus de vraag om gezamenlijk een brief te schrijven om provincie-overschrijdend te
werken voor de wachtdienst voor apothekers.
Tot slot geeft Filip Van Dyck nog mee dat de meeste seniorenraden nu reeds starten met
de seniorenweek van volgend jaar. Filip vraagt of het mogelijk is dat de adviesraad dit
opneemt in zijn takenpakket voor 2015.
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Geert Van den Bossche stelt voor dat er een subgroep opgericht wordt die het
organiseert en dat het OCMW ondersteunt door bvb. info te komen geven en
medewerking te verlenen.
Tijdens de volgende vergadering zal een subgroep opgericht worden, waarbij er wel
gekeken moet worden welke impact dit zal hebben op de adviesraad en op de werking
van het OCMW.
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MOBILITEITSPLAN

De Lijn heeft de toelichting komen geven over de tramverbinding tussen Willebroek en
Brussel. De adviesraad vraagt om betrokken te blijven bij het mobiliteitsplan Londerzeel.
Geert Van den Bossche zegt dat ondertussen ook de open vergadering doorging in
Gemeenschapscentrum Gerard Walschap. De Lijn is nu alle info van de verschillende
gemeenten aan het verwerken en nadien zullen zij een terugkoppeling doen.
Er zal dan een concreet voorstel uitgewerkt worden, waarna de bevolking nog de kans zal
krijgen om aanpassingen door te geven.
Als de tramverbinding er komt, moet er zeker gedacht worden aan de busverbindingen
tussen de verschillende deelgemeenten van Londerzeel. Om de tram optimaal te
benutten, moeten er voldoende busverbindingen zijn om tot aan de tramhalte te komen.
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VOORSTELLING AFDELINGSPLAN WELZIJNSLOKET
(MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR KINDERARMOEDE)

De leden ontvingen het afdelingsplan bij de uitnodiging en konden het dus op voorhand
doornemen. Er kan dan ook meteen overgegaan worden naar de vragen en
opmerkingen.
- Paul Gillisjans stelt voor om in de inhoudstafel met paginering ook alle actiefiches op
te nemen, om ze zo makkelijker op te zoeken. Nu worden enkel de grote blokken
vermeld.
Verder apprecieert hij wel dat er telkens naar het Lokaal Sociaal Beleidsplan verwezen
wordt, het is een mooie samensmelting van LSB en BBC.
- Kamiel Hofmans vindt het niet evident om te kijken in welk tijdsperspectief cijfers
geplaatst moeten worden. Kamiel Hofmans vraagt hoe hij bvb. het aantal leefloners
dit jaar kan vergelijken met bvb. het aantal van 2 jaar geleden.
Michaël De Donder antwoordt dat het nu over 2013 gaat, volgend jaar zal 2014
toegevoegd worden. Alles van deze legislatuur wordt in dit plan mee opgenomen en
er wordt telkens verwezen naar de actiefiche van het LSB-plan. Om te vergelijken
met voorgaande jaren, moet men de 2 documenten naast elkaar leggen. Er moet
ergens een grens getrokken worden.
- Kamiel Hofmans vraagt nog hoe hij bvb. kan zien waarom mensen in
schuldhulpverlening nu langer in begeleiding zijn dan enkele jaren geleden. Michaël
De Donder antwoordt hierop dat het met het afdelingsplan om jaarrapportage gaat,
hierin kan al deze informatie niet opgenomen worden. Dit zal opgenomen worden in
aparte documenten per product.
Geert Van den Bossche pikt in dat deze documenten er komen. Alle informatie in 1
bundel verzamelen is niet werkbaar.
- Kamiel Hofmans vraagt waarom het budget voor artikel 60 verminderd is.
Geert Van den Bossche antwoordt dat niet iedereen in staat is om als artikel 60
ingeschakeld te worden. Het gaat om een zeer specifieke groep. Mensen die niet de
competenties hebben om zelf op de arbeidsmarkt aan de bak te komen, bvb. die nooit
op tijd kunnen komen, kunnen in dit systeem ingepast worden. Er zijn echter weinig
initiatieven waar je mensen in artikel 60 kan plaatsen. Vroeger was het budget hoger,
maar het werd niet opgebruikt. Het gebruikte budget komt overeen met wat nu
voorzien is.
Kamiel Hofmans vraagt nog wat er gebeurt met mensen die er niet in passen. Deze
mensen ontvangen een leefloon.
- Bij maximale uitputting van de sociale rechten staat een budget van 0 euro voor het
verhogen van het aantal huisbezoeken. Geert Van den Bossche zegt dat dit
personeelsuren zijn. Op de vraag of er dan niet meer personeel moet ingezet worden
antwoordt Geert Van den Bossche dat de maatschappelijk assistenten meer tijd
voorzien voor huisbezoeken, waardoor zij minder andere taken kunnen opnemen. Dit
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wordt onder andere opgevangen door het verminderen van de administratieve taken,
die nu door de administratieve medewerkers gedaan worden. Ook werd er
geïnvesteerd in het COT-systeem (een informaticaprogramma) waardoor het
registreren en opzoeken van gegevens sneller gaat en wat dus ook tijdswinst
meebrengt.
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VOORSTELLING VISIETEKST GEZONDHEID

Michaël De Donder licht de visietekst gezondheid toe. Er is net als bij het afdelingsplan
van het Zorgloket en van het Welzijnsloket verwezen naar de actiefiches uit het
LSB(Lokaal Sociaal Beleid)-plan. Vroeger werden al verschillende acties opgezet, maar
hier zat niet echt een lijn in. De overdracht van de bevoegdheid naar het OCMW was het
uitgelezen moment om een visie uit te werken. Een aanpak naar drugs, alcohol en tabak
vormt een leemte. Als hierrond iets uitgewerkt wordt, moet het zeer concreet en
bruikbaar zijn.
Jaak Eeckelaers ging naar het infomoment van LSW rond drugs bij jongeren en hij was
ontgoocheld. Daarna informeerde hij eens naar de situatie in de Londerzeelse scholen.
De leerlingen van het 5de en 6de jaar mogen tijdens de middagpauze de school verlaten.
In de namiddag zijn er leerlingen die niet meer in staat zijn om de lessen correct te
volgen. Het probleem wordt volgens hem onderschat. Hij vraagt zich af of de politiezone
KLM niet kan overwegen om iemand rond drugs te laten werken.
Michaël De Donder zegt dat men het niet te groot mag zien. Stel dat één van de partijen
nee zegt. Geert Van den Bossche pikt in dat het interessant zou kunnen zijn om contact
te zoeken met gespecialiseerde organisaties.
Kamiel Hofmans vraagt of er niet intergemeentelijk gewerkt kan worden rond
gezondheid, nu het ingebed is in de reguliere werking en ‘gezondheid’ niet onder iemands
verantwoordelijkheid valt. Geert Van den Bossche antwoordt dat elke gemeente zijn
eigen problematieken heeft. Een samenwerking zou volgens hem daardoor ook moeilijk
gaan. 90% van de taken zijn reguliere werking. Het wil echter niet zeggen dat iets wat
niet prioritair is niet uitgewerkt zal worden.
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VARIA EN RONDVRAAG

- François Goossens vraagt of het klopt dat de Strijkwinkel gesloten is of gesloten
wordt.
Geert Van den Bossche antwoordt dat er momenteel gesprekken bezig zijn. Het aantal
cliënten is zeer laag, slechts 1 à 2 per dag brengen hun strijk binnen. Het grootste deel
van de strijk wordt ook in Dilbeek gedaan. De oorspronkelijke bedoeling was om hier in
Londerzeel een sociaal tewerkstellingsproject te realiseren. Er is geen tewerkstelling uit
Londerzeel en het is onvoldoende bevraagd. Momenteel wordt bekeken of het nog nut
heeft.
- Imelda Ghyselinck informeert naar Dagopvang.
Geert Van den Bossche geeft mee dat de gemeente en het OCMW reeds een financieel
plan lieten maken. Twee pistes zijn mogelijk, ofwel werkt de gemeente zelf ofwel in
samenwerking met een partner waarbij de gemeente sponsort en de partner het uitvoert.
Na de laatste verkiezingen is het onduidelijk of het plan nog geldig is i.v.m. mogelijke
subsidies, enz. dit moet nu onderzocht worden.
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VOORSTEL VERGADERDATA 2015
-
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