Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
17/06/2014 – Raadzaal OCMW
Aanwezig:
Marie-Louise Borms, Jeannine Carleer, Emiel De Cock, Marc De Bont (vervanger van
F.Goossens), Marlene De Smedt, Imelda Ghyselinck, Kamiel Hofmans (voorzitter
adviesraad), Myriam Kerckaert, Maurice Maetens, Martine Thijs, Evi Van Campenhout,
Filip Van Dijck, Mario Van Dorpe, An Van Praet, Maurice Verbelen, Veerle Pas, schepen;
Michaël De Donder, deskundige Zorgloket; Els Van Puymbroeck, secretaris adviesraad
Afwezig:
Emiel De Boeck
Verontschuldigd:
Jaak Eeckelaers, Paul Gillisjans, Rik Goedefroy, François Goossens, Charline Verrijken,
Geert Van Den Bossche, OCMW-voorzitter, Henk Vertonghen, OCMW-secretaris
De voorzitter, Kamiel Hofmans, verwelkomt de leden.
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VERBETERPUNTEN SENIORENFEEST

Maurice Maetens heeft, op vraag van schepen Pas, geïnformeerd bij de 4 voorzitters van
de seniorenafdelingen van OKRA wat zij er van vinden om volgend jaar i.p.v. broodjes
een koude schotel (mits een kleine vergoeding) te serveren op het seniorenfeest. Alle
voorzitters wensen de broodjesmaaltijden te behouden.
Verder geeft hij nog als tip om de borden waarop de broodjes liggen niet meer op elkaar
te stapelen.
Marie-Louise Borms merkt op dat de bussen (zeker uit Malderen) zeer laat toegekomen
zijn.
De opsplitsing per deelgemeente zou zij afschaffen. Het streven naar één groot
Londerzeel kan op deze manier nooit bereikt worden.
De opstap naar de toiletten op de wc-wagen was voor sommigen veel te moeilijk.
Emiel De Cock pikt in dat het ophalen door de bussen per sector zou kunnen gebeuren
i.p.v. per deelgemeente. Je kan niet vermijden dat mensen samen gaan zitten, maar dit
wil niet zeggen dat je als bestuur hier volledig moet aan tegemoetkomen.
De adviesraad geeft volgende verbeterpunten door aan het bestuur:
de bussen vroeger en, i.p.v. per deelgemeente, per sector senioren laten ophalen
de mensen vrijer laten kiezen waar ze gaan zitten, afstappen van de opsplitsing van
de tafels per deelgemeente
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BESPREKING AFDELINGSPLAN ZORGLOKET

Zoals afgesproken tijdens de vorige vergadering wordt het afdelingsplan van het
Zorgloket verder besproken.
De leden hebben geen verduidelijkingsvragen, algemene aanbevelingen, tekorten of
suggesties.
Kamiel Hofmans vraagt op welke basis het afdelingsplan opgebouwd is, op basis van
hiaten in het zorgbeleid of vanuit de opdrachten in het OCMW-beleid.
Michaël antwoordt dat het afdelingsplan gekaderd is binnen het BBC. Het beleid heeft
prioritaire doelstellingen gekozen, deze heeft het zorgloket integraal overgenomen.
Daarnaast is het Zorgloket via een SWOT-analyse gaan kijken wat goed loopt, wat
verbeterd moet worden en wat er nog gerealiseerd zou moeten worden.
Verslag AR sociaal en senior

17 juni 2014

-1-

Verder vraagt Kamiel Hofmans of het mogelijk is om bepaalde problemen, wanneer deze
zich in de toekomst zouden voordoen, in te passen in het afdelingsplan. Dit zal volgens
Michaël De Donder inderdaad mogelijk zijn. Elk jaar zal het afdelingsplan herbekeken
worden. Een jaarlijkse evaluatie zal uitwijzen hoe ver het Zorgloket staat en wat moet of
kan verbeteren.
Marie-Louise Borms vraagt of het Seniorenonderzoek van Prof. Verté als basis heeft
gediend. Dit klopt, bevestigt Michaël De Donder, het Zorgloket werkt hier nog steeds op
verder. O.a. projecten als de Zilverkring en Blijven Bewegen komen daar uit voort. Een
vervolgonderzoek ziet de VUB momenteel niet zitten, wat verschillende leden toch wel
jammer vinden. Filip Van Dyck zal hierover toch nog eens polsen bij de provincie.
Kamiel Hofmans heeft het gevoel dat het thema ‘Gezondheid’ het zwakste punt is binnen
het afdelingsplan. Verder vraagt hij zich af hoe er rond dit thema gewerkt kan worden,
wanneer hier geen middelen en personeel voor voorzien zijn.
Michaël De Donder beaamt dit. De bevoegdheid is overgeheveld naar het Zorgloket,
maar er bestond niets structureel. Er werden enkel losse (soms weerkerende) acties
georganiseerd. Het Zorgloket is een visie rond gezondheid aan het opstellen, hiervoor
kijkt het naar de acties die nu reeds gedaan werden en baseert het zich op de nuttige
info van het format ‘Gezonde gemeente’ (www.gezondegemeente.be) waar ook
Londerzeel op ingetekend heeft. De visie op gezondheid kan zeker ook aan de
adviesraad worden voorgelegd.
De adviesraad vraagt aan het bestuur:
om het afdelingsplan Zorgloket zo integraal mogelijk aan alle andere diensten
binnen het Sociaal Huis te bezorgen. En dit ook met alle andere afdelingsplannen
te doen, zodanig dat de loketten zoveel mogelijk op de hoogte zijn en blijven van
elkaars werking.
om middelen ter beschikking te stellen voor het thema ‘Gezondheid’
De adviesraad geeft als advies om een schema of boomstructuur uit te werken
waarin vermeld staat waarvoor een burger waar terecht kan.
De adviesraad geeft als advies om voor gezondheid, met o.a. val-, suïcide-,
kanker-, drugs en alcoholpreventie, naar een intergemeentelijke samenwerking
te gaan.
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OPVOLGING VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 29 APRIL 2014

a. Villa van Assche
Schepen Veerle Pas zegt dat tijdens het college van 18 juni er een voorstel aan bod komt
over de besteding van een deel van de gelden van de opbrengst van de Villa Van Assche.
Levedale, dat een bijhuis opgericht heeft in Steenhuffel, heeft de vraag gesteld aan de
gemeente om voor een bepaalde tijd de personeelskost voor de administratie mee te
financieren. Tijdens het college zal beslist worden of bvb. 1 of 2 jaar de loonkost betaald
kan worden.
Martine Thijs wil toch even verduidelijken dat Levedale voor het tehuis in Steenhuffel
geen subsidies krijgt, dit bestaat niet in de regeling met convenanten. De bewoners
beschikken over een rugzak met geld en zij kopen hun kamer. Ze betalen huur,
nutsvoorzieningen, onderhoud van de tuin, maar daarnaast betalen zij ook voor
personeel. Het gaat om een nieuwe formule van het VAPH (Vlaams Agentschap Personen
met een Handicap). In Steenhuffel zijn er momenteel nog maar 2 bewoners. Een
personeelslid moet verplicht in minstens een halftijds contract, dus 19 uren per week,
aangenomen worden. Dit zijn, door de kleine bezetting, momenteel nog te veel uren.
Omdat in de vorige legislatuur regelmatig gezegd werd dat een deel van de opbrengst
van de Villa Van Assche gespendeerd zou worden aan personen met een beperking die
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ondersteund worden door Levedale, heeft Levedale aan de gemeente Londerzeel de
vraag gesteld om te pre-financieren om zo een deel van de personeelskost te betalen.
Emiel De Cock komt nog even terug op de vorige vergadering, hier werd gezegd dat de
afspraken over de besteding van de gelden zou opgezocht worden. Is dit nu gevonden?
Schepen Pas antwoordt dat het zeer algemeen geformuleerd is, de exacte bewoording
kent ze niet, maar er stond iets in de zin van het zoeken naar een deelname in sociale
huisvesting. Het zou dus bvb. ook voor sociale huisvesting op de ARGO-site kunnen zijn.
Zij zal de juiste bewoording die op de fiche staat opvragen.
Kamiel Hofmans besluit dat schepen Pas tijdens de volgende vergadering de correcte
tekst i.v.m. de besteding van de gelden van de Villa Van Assche doorgeeft.
b. Flankerend onderwijs
Schepen Pas heeft ondertussen al een vergadering gehad met de gemeentescholen. In
september zit zij nog samen met de vrije scholen. Na deze vergadering zal zij een
globaal overzicht geven. Een kopij van de verslagen zal zij aan Kamiel Hofmans laten
bezorgen. Verder geeft zij nog mee dat alle scholen een positieve evaluatie kregen, voor
o.a. GOK-uren (Gelijke Onderwijskansen = een reeks maatregelen ter verbetering van
onderwijsresultaten voor risicogroepen). Ook met het dossier kinderopvang is goed
opgeschoten, de globalisatie ervan komt op de volgende gemeenteraad. Verder is ook
het schoolzwemmen, dat een van de sociale voordelen is, bestendigd.
Kamiel Hofmans vat samen dat er in september een nieuw, netoverschrijdend overleg
plaatsvindt en dat nadien de 2 verslagen aan de adviesraad overgemaakt zullen worden.
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MEEST GEKOZEN ONDERWERPEN UIT MEERJARENPLAN EN PLAN VAN
AANPAK

Kamiel Hofmans geeft een overzicht aan de hand van een powerpoint-presentatie, die de
leden ook ontvangen. Hij geeft zowel de meest gekozen onderwerpen op basis van een
kwantitatieve, kwalitatieve als gecombineerde benadering. “Kwaliteitsvolle en levensloop
bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden ontwikkelen door de verdere uitbouw
van het zorgcontinuüm (Indicator: evolutie zorggraad WZC)” werd door de meesten
gekozen en kreeg ook de hoogste score.
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WAARDERENDE BENADERING – OPLEIDING TRAIN DE TRAINER –
DOOR FILIP VAN DYCK EN MARIO VAN DORPE

Filip Van Dyck stelt hun ‘eindwerk’ aan de hand van een powerpoint-presentatie voor.
Nabespreking:
Filip van Dyck en Mario Van Dorpe worden gefeliciteerd met hun prachtig werkstuk. Het
voorstel dat zij doen, om in subgroepen vooraf bepaalde punten te behandelen, wordt
positief onthaald.
De voorzitter, Kamiel Hofmans, wil wel nog eens benadrukken dat het zeker niet de
bedoeling is om op termijn af te stappen van de Adviesraad voor sociaal en
seniorenbeleid, deze blijft in zijn huidige vorm bestaan. Wel ziet hij enkele positieve
punten in de subgroepen. Werken in kleinere groep kan, voor mensen die zich in grote
groep onzeker voelen om te praten, er voor zorgen dat deze beter functioneren. Ook zal
het vooral efficiënt zijn, aangezien het toch steeds zwaar beladen agenda’s zijn, dat het
voorbereidend werk reeds gedaan is.
06

VERDERE WERKING ADVIESRAAD

a. Stand van zaken subgroepen
Het is wenselijk om aan te sluiten bij het meest gekozen onderwerp uit het
meerjarenplan. Hieronder valt onder meer ‘de uitbouw van een vrijwilligerscentrale’.
Vrijwilligerswerking en dan niet enkel voor senioren, maar evenzeer voor
jeugdbewegingen, … zou een item kunnen zijn voor een eerste subgroep. Hierbij zou
men kunnen gaan kijken wat er momenteel al bestaat in Londerzeel. Daarnaast zou ook
naar goede voorbeelden uit andere gemeenten kunnen gezocht worden.
Verslag AR sociaal en senior

17 juni 2014

-3-

Omdat het belangrijk is om een goede start te nemen, wordt beslist om eerst een
spreker uit te nodigen en dan in september van start te gaan.
b. Verschil tussen agendapunt en varia
Dit kwam ook al aan bod in de presentatie van Filip Van Dyck. Men moet zelf proberen
inschatten of iets in de varia en rondvraag aan bod kan komen. Een mededeling past in
de varia. Wanneer er mogelijkheid tot discussie is, zoals bvb. bij verbeterpunten
seniorenfeest, mantelzorgpremie,… moet dit als agendapunt behandeld worden en dus
voor de vergadering aan het agenda toegevoegd worden. Leden kunnen, voor de
vergadering agendapunten doorgeven aan de voorzitter en secretaris van de adviesraad.
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MANTELZORGPREMIE

Aangezien de OCMW-voorzitter verontschuldigd is stelt Kamiel Hofmans 2 mogelijkheden
voor. Ofwel wordt het agendapunt verschoven naar de volgende vergadering ofwel leest
Michaël het antwoord, dat de OCMW-voorzitter genoteerd heeft, voor.
Het agendapunt wordt verschoven naar volgende vergadering.
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VARIA EN RONDVRAAG

Emiel De Cock vraagt of het goedkeuren van het verslag door de leden binnen de 10
dagen na ontvangst ervan niet in strijd is met het reglement dat op de website staat?
Hierin staat dat het ontwerpverslag van adviesraden tijdens de volgende vergadering
goedgekeurd moet worden.
Tijdens de eerste vergadering werden enkele praktische afspraken gemaakt. Eén er van
was om de verslagen veel sneller na de vergadering goed te keuren zodat deze ook veel
sneller op de website gepubliceerd kunnen worden. Vroeger werd regelmatig de
opmerking gemaakt dat de verslagen te laat op de website verschenen, dit omdat deze
pas tijdens de volgende vergadering goedgekeurd werden.
Maurice Maetens meldt dat de opstap aan de perrons van Londerzeel en Malderen veel te
hoog is. (Dit punt kwam ook al aan bod tijdens de vorige vergadering) Hij vraagt of er
geen brief gestuurd kan worden om er iets aan te doen.
Filip Van Dyck zegt dat het probleem in Londerzeel zich enkel stelt aan de kant van de
kiezels. Het perron aan de kant van het station is wel in orde. Hij voegt nog toe dat
daarnaast ook de problemen met De Lijn, die stopplaatsen wil afschaffen, eens onder de
loep genomen moet worden.
Schepen Veerle Pas zegt dat zij dit tijdens het schepencollege van 18 juni aanbrengt als
extra agendapunt.
Jeannine Carleer vraagt of de gesprekken rond kinderarmoede enkel met de
gemeentescholen zijn of deze ook met de vrije scholen zullen plaatsvinden? Schepen
Veerle Pas antwoordt hierop dat dit inderdaad ook met de vrije scholen besproken wordt,
samen in de vergadering rond flankerend onderwijs.
Schepen Veerle Pas geeft nog mee dat het GTIL op 1 september het nieuwe gebouw in
gebruik neemt. Er zal dus ook een opendeurdag georganiseerd worden.
De volgende vergadering van de adviesraad voor sociaal en seniorenbeleid gaat door op
dinsdag 21 oktober 2014.
Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid
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