Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
7/11/2013 – GC Gerard Walschap
Aanwezigen:
Borms Marie-Louise, De Boeck Emiel, De Smedt Marlene, Gillisjans Paul, Goedefroy Rik,
Goossens François, Hofmans Kamiel, Kerckaert Myriam, Maetens Maurice, Thijs Martine,
Van Campenhout Evi, Van Praet An, Verbelen Maurice, Verrijken Charline
Henk Vertonghen (OCMW-secretaris), Michaël De Donder (deskundige Zorgloket),
Els Van Puymbroeck (secretaris)
Verontschuldigd:
Carleer Jeannine, Van Dijck Piet
Afwezigen:
De Cock Emiel, Ghyselinck Imelda

Henk Vertonghen, OCMW-secretaris, verwelkomt de leden.
Aangezien het de eerste vergadering is van de adviesraad stellen de leden zich kort voor.
01
VERKIEZING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
Kamiel Hofmans heeft zich kandidaat gesteld en wordt unaniem verkozen tot voorzitter.
Er zijn geen kandidaten voor het ondervoorzitterschap. Tijdens de volgende vergadering
zal opnieuw gevraagd worden of er een kandidaat is voor ondervoorzitter.
02

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
a. Vergaderdata
De eerste donderdag van de maand om 19u30 tijdens de even maanden, met
uitzondering van augustus.
Voor 2014 zijn de vergaderdata:
- 6 februari 2014
- 3 april 2014
- 5 juni 2014
- 2 oktober 2014
- 4 december 2014
b. Versturen uitnodiging en verslag
De uitnodigingen met bijlagen worden per e-mail verstuurd. Voor de leden die niet
over een e-mailadres beschikken wordt alles per post opgestuurd.
Afdrukken van documenten (verslag, bijlagen, …) wordt enkel op vraag (telefonisch of
via e-mail) gedaan, dit om het onnodig printen van documenten te beperken.
Wanneer een lid een afdruk wenst, kan dit na afspraak afgehaald worden in het
Administratief Centrum van het OCMW of wordt dit meegebracht naar de
vergadering.
c. Goedkeuring verslag
Het ontwerpverslag wordt binnen de 10 dagen doorgestuurd aan de leden.
De leden hebben 10 dagen de tijd om bemerkingen te geven.
Nadien wordt het goedgekeurde verslag aan het College en Vast bureau bezorgd om
vervolgens op de gemeentelijke website te worden gepubliceerd.
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d. Samenwerking met bevoegde schepen, voorzitter en externen
Om een goede wisselwerking tot stand te brengen met de schepen van sociale zaken
en de OCMW-voorzitter stellen de leden van de adviesraad voor om hen telkens uit te
nodigen voor de vergaderingen van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid.
Op deze manier kan er dialoog ontstaan waarom het bestuur met een advies niet
akkoord kan gaan.
Daarnaast kunnen ad hoc externe deskundigen uitgenodigd worden.
e. Huishoudelijk reglement
Henk licht een voorbeeld van een huishoudelijk reglement toe. Dit is slechts een
ontwerp en kan aangepast worden per de adviesraad.
f. Varia
Het voorstel van Paul Gillisjans om voor bepaalde thema’s in 2 werkgroepen (sociaal
en senioren) te werken wordt door de andere leden niet gevolgd.
De voorzitter besluit dat het één raad is, die zowel over het sociaal als het
seniorenbeleid adviseert. Men kan de inbreng van een senior, die ouder en wijzer is
en door hun levenservaring ook een andere kijk hebben op zaken, eerder als een
verrijking zien.
03

ADVIES OVER DE MEERJARENPLANNING IN NAVOLGING VAN DE
INSPRAAKAVOND VAN 23 OKTOBER 2013
De leden ontvingen bij de uitnodiging een document met de beleidsdoelstellingen van de
gemeente en met deze van het OCMW.
De meerjarenplanning staat geagendeerd op de OCMW-raad van 16 december 2013 en
op de Gemeenteraad van 17 december 2013. Afhankelijk van hoe tijdens de vergadering
opgeschoten wordt met het geven van advies, zal de adviesraad eventueel uitzonderlijk
nog een bijkomende vergadering beleggen op zeer korte termijn, waarop ook de
bevoegde schepen en OCMW-voorzitter uitgenodigd worden.
Henk licht de beleidsdoelstellingen rond welzijn en zorg toe.
Bemerkingen en vragen bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen
In de krant stond onlangs een artikel dat de werkwinkel in Londerzeel zal sluiten.
Henk antwoordt hierop dat deze inderdaad zal verdwijnen maar dat er ondertussen al
contacten zijn tussen VDAB en OCMW om een lokaal antennepunt te behouden. Er zullen
zitdagen georganiseerd worden binnen het OCMW.
Wat wordt verstaan onder pro-actief werken?
Michaël De Donder antwoordt dat pro-actief werken een methodiek is waarbij men, i.p.v.
te wachten tot iemand met een vraag komt, zelf via verschillende kanalen sneller bij
klanten te komen. Dit wordt o.a. gedaan via de Zilverkring, een groep vrijwilligers die
jaarlijks toch een 110 huisbezoeken afleggen bij alleenstaande 80+ers in Londerzeel.
Ook wordt er bij een vraag naar thuisdiensten (poetsdienst, warme maaltijden, klus) een
huisbezoek gedaan door een maatschappelijk assistent. Er wordt niet enkel op de vraag
ingegaan, de klant wordt ook geïnformeerd over andere producten en diensten, al dan
niet in eigen beheer. Ook tijdens info-avonden wordt extra informatie aangeboden door
het Zorgloket.
Tijdens de vorige legislatuur was er in het lokaal sociaal beleidsplan een apart luik rond
toegankelijkheid en sociaal huis, seniorenbeleid en flankerend onderwijs voorzien. In de
nieuwe nota rond de beleidsdoelstellingen lijken deze 3 onderwerpen niet of onvoldoende
duidelijk terug te vinden. Deze onderwerpen zullen in de loop van deze legislatuur door
de adviesraad terug onder de aandacht gebracht worden.
Kan er voldoende opvang geboden worden voor de toenemende vergrijzing? Is er zicht
op vaak voorkomende problemen?
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Henk Vertonghen zegt dat de opvang van de vergrijzing eigenlijk verweven zit in
verschillende actieplannen. Thuisdiensten, dagopvang, serviceflats,woonzorgcentrum.
Michaël De Donder geeft nog mee dat het BBC-plan gebaseerd is op de
omgevingsanalyse, wat heel veel cijfermateriaal bevat. Het is dus een sec, droog plan,
hierin staat niet echt een visie, maar deze kan men wel in een intern afdelingsplan
neerschrijven.
De voorzitter stelt voor om nog een bijkomende vergadering te organiseren waarop
schepen Pas en de OCMW-voorzitter uitgenodigd worden. Het is zeer moeilijk om al een
advies te formuleren omdat er nog verschillende vragen zijn bij de beleidsdoelstellingen.
Belangrijke zaken die meermaals naar voren kwamen tijdens de vergadering zijn:
- Terugkijken naar wat tijdens de vorige legislatuur opgebouwd werd, zodat dit
niet verloren gaat.
o Wat is er nog gebeurd met het deel van de opbrengsten van de
verkoop van de Villa Van Assche dat gespendeerd zou worden voor een
project rond begeleid wonen?
-

Wat met het verslag van de inspraakavond van 23 oktober 2013?
Het verslag zal meegestuurd worden met de uitnodiging voor de volgende
vergadering. De leden kunnen dan bekijken of dat wat gezegd werd ook
correct geformuleerd is in het verslag.

-

De perceptie die de mensen hebben bij het OCMW trachten te veranderen.

Vragen van de leden aan de bevoegde schepen en OCMW-voorzitter:
In de mate van het mogelijke aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de
adviesraad om op deze manier tot een goede wisselwerking te komen.
Een oplijsting te maken van wat er werd weerhouden uit het verleden en welke
andere beleidskeuzes vandaag gemaakt worden.
o Wordt de methodiek van flankerend onderwijs weerhouden in het nieuwe
plan?
o In het nieuwe plan lijkt de visie rond toegankelijkheid slechts een afkooksel
te zijn van wat tijdens de vorige legislatuur beslist werd.
o Wat is weerhouden van het seniorenbeleid?
Wat is er gebudgetteerd voor de uit te voeren acties rond welzijn en zorg? Bij
3/4de van de concrete acties staat 0 €, wil dit zeggen dat deze niet worden
uitgevoerd?
De volgende vergadering van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid gaat door
op donderdag 21 november om 19u30 in de raadzaal van het OCMW,
Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel.
De vergadering kan niet doorgaan in Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.
Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid

Els Van Puymbroeck
Secretaris
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