Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
16/02/2016 – Raadzaal OCMW
Aanwezig:
Marie-Louise Borms, Emiel De Cock, Marlene De Smedt, Paul Gillisjans, Kamiel Hofmans
(voorzitter adviesraad), Maurice Maetens, Filip Van Dijck, Mario Van Dorpe, An Van Praet,
Maurice Verbelen, Veerle Pas (schepen), Henk Vertonghen (OCMW-secretaris), Michaël
De Donder (hoofd Sociale Dienst), Els Van Puymbroeck (secretaris adviesraad).
Verontschuldigd:
Jeannine Carleer, Emiel De Boeck, Jaak Eeckelaers, François Goossens, Rik Goedefroy,
Myriam Kerckaert, Geert Van Den Bossche (OCMW-voorzitter), Ellen Vermeire.
Afwezig:
Sandra De Boeck, Imelda Ghyselinck
De voorzitter, Kamiel Hofmans, verwelkomt de leden.
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SENIORENFEEST 2016

Maurice Maetens bracht dit agendapunt aan. Ondertussen is het GIL verschenen en is er
dus ook al meer duidelijkheid over het volgende seniorenfeest.
Het seniorenfeest gaat door op 2 april in sporthal Blauwvenne. Het thema dit jaar is een
Loveboat-show. Meer info staat ook in het GIL pag. 15.
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STAND VAN ZAKEN DAGVERZORGINGSCENTRUM

Henk Vertonghen licht toe.
De gemeente Londerzeel nam vorig jaar een consulting-bureau onder de arm om een
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een dagverzorgingscentrum. In november werd
samengekomen met de verschillende partijen, waaronder ook 2 afgevaardigden van de
AR sociaal en seniorenbeleid. Het consulting-bureau gaf er een presentatie met de
gegevens van de omgevingsanalyse, de wetgeving ter zake en als laatste de financiële
analyse. In januari 2016 werd dit dossier voorgelegd aan het Vast Bureau. Hieruit
kwamen nog veel vragen, die werden overgemaakt aan het consulting-bureau.
Momenteel is het nog wachten op de bijkomende informatie.
Kamiel Hofmans vraagt naar de inschatting van kans op slagen. Die inschatting kan
volgens Henk Vertonghen momenteel nog niet gemaakt worden. Alle pistes liggen nog
open.
Paul Gillisjans geeft aan dat hij op zijn honger blijft zitten. Hij vraagt zich af op basis van
welke doelstellingen de haalbaarheidsstudie voor een dagverzorgingscentrum gevraagd
werd. Hij vindt het jammer dat de vraag zo vaag gesteld is. Kamiel Hofmans wenst
deze opmerking toch even te nuanceren. In de documenten van het OCMW die tijdens
vorige vergaderingen al regelmatig aan bod kwamen, wordt er in verschillende
actiefiches over gesproken. Zo verwijst hij naar de actiefiche om mantelzorgers de
mogelijkheid te bieden om via een dagverzorgingscentrum even ontlast te worden van
hun zware taak.
Henk Vertonghen antwoordt dat de vraag bewust zeer open gelaten is omdat er nog niet
beslist is waar het dagverzorgingscentrum komt en of het in eigen beheer of via een
partner zal gaan. Wanneer je bij je vraag al in een bepaalde richting denkt, wordt ook
enkel deze piste verder uitgewerkt en het opzet was net om de verschillende
mogelijkheden te kunnen vergelijken.
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Op de vraag met welke concrete vraagstelling Paul Gillisjans dan naar een studiebureau
zou gaan antwoordt hij dat hij onvoldoende beslagen is in de materie, maar dat hij vanuit
andere hoeken, met kennis van zaken, deze signalen opving. Hij vindt het dan ook
jammer dat er niemand van de mutualiteit aanwezig is om dit verder te verduidelijken.
Kamiel Hofmans repliceert dat hij in het betoog van Paul wel één blinde vlek opmerkt en
dit dan ook als een gemiste kans voor de AR ziet. Een dagverzorgingscentrum is tijdens
vorige vergaderingen verschillende keren aan bod gekomen. Dus als de adviesraad deze
informatie vroeger wenste, moest deze vraag toen gesteld worden.
Kamiel Hofmans verwijst ook nog eens naar zijn nieuwjaarsboodschap waarin hij stelde
dat vragen aan het beleid via verschillende kanalen gesteld kunnen worden: zo is er elke
4e dinsdag van de maand een gemeenteraadszitting en elke 4e donderdag van de maand
een OCMW raadszitting. Soms kan daar vlugger een bevredigend antwoord verkregen
worden dan via de adviesraad.
De volgende adviesraad is pas voorzien in april, tegen dan kan er nog van alles wijzigen,
dus waarom wordt geen gebruik gemaakt van de andere kanalen.
Paul Gillisjans is van mening dat hij via de adviesraad geïnformeerd wil worden, hij hoeft
zich niet via andere kanalen te informeren.
De powerpoint-presentatie zal met het verslag meegestuurd worden.
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STAND VAN ZAKEN INTEGRATIE OCMW - GEMEENTE

Henk Vertonghen licht toe. De integratie tussen gemeente en OCMW staat in het
Beleidsplan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de ondersteunende diensten, zoals
bvb. personeelsdienst, informatica, financiële dienst, … te laten samenkomen.
Een jaar later kwam minister Homans met het verhaal van 1 bestuur, wat veel ruimer is
dan integratie van de ondersteunende diensten. De twee personeelsformaties werden
dan ook naast elkaar gelegd en er werd een gezamenlijk organogram opgesteld.
Er werden afspraken gemaakt over het gebruik van mekaars infrastructuur en materiaal.
Er werden binnen het personeel werkgroepen opgericht en diensten werden al eens
samengebracht om bij elkaar af te toetsen wie met welke taken bezig is.
De huisvesting, dus wie waar zal werken, is een punt waar men nog niet over uit is.
Aangezien het onmogelijk is om iedereen samen te zetten, zijn er enkele mogelijke
scenario’s uitgewerkt.
Kamiel Hofmans stelt zich de vraag, met het oog op de vergrijzing, of er bij de integratie
aan gedacht wordt om decentraal te werken. Hij denkt hierbij bvb. aan een 80-jarige
van een deelgemeente die voor alles naar Londerzeel centrum zou moeten komen.
Verder vraagt hij zich af of er bij de integratie verder gewerkt zal worden aan het zo
laagdrempelig mogelijk maken van OCMW-diensten.
Paul Gillisjans geeft nog mee dat de bekommernis van de adviesraad vooral moet zijn dat
burgers die qua mobiliteit, zowel door een fysische als een mentale beperking, niet zelf
tot bij de diensten geraken, een alternatief geboden moet worden door naar hen toe te
gaan.
Henk Vertonghen pikt hierop in dat het Zorgloket daar nu al specialist in is, gelet op de
vele huisbezoeken die zij al doen bij inwoners, en dat dit bij de integratie zeker door alle
diensten moet opgenomen worden.
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STAND VAN ZAKEN DORPSRESTAURANT

Michaël De Donder geeft een toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie die
de aanwezige leden ook ontvangen.
Een dorpsrestaurant is voor een bestuur een methodiek om mensen te bereiken en hen
uit hun isolement te krijgen. In het begin zal het aantal plaatsen beperkt zijn tot 20 en
wordt er gestart op 2 locaties. Op termijn zal bekeken worden of zowel het aantal
plaatsen per locatie, als het aantal locaties kan uitgebreid worden. Ook de mogelijkheid
om andere activiteiten te koppelen aan het dorpsrestaurant zal bekeken worden.
In het GIL werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers. Hierop kwamen al zeer veel
reacties. Op 7 maart zullen de geïnteresseerde vrijwilligers uitgenodigd worden op een
infomoment.
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SENIOREN EN MOBILITEIT

Filip Van Dyck bracht dit agendapunt aan. Tijdens de vergadering van het ROAS
(Regionaal Overleg van Adviesraden van Senioren) kwam de vraag om alle
seniorenraden te mobiliseren om mee te werken aan het project Ouderen en mobiliteit.
In Londerzeel is de adviesraad niet enkel voor senioren bevoegd en als er vanuit de
adviesraad meegewerkt wordt zal het project ook uitgebreid worden naar personen met
een beperking.
Het gemeentebestuur organiseert op 27 februari 2016 een infonamiddag rond de
vernieuwing van het mobiliteitsplan. Aangezien deze goed bij elkaar aansluiten stelt
Kamiel Hofmans voor om eerst naar het infomoment te gaan en daar te informeren of er
al een werkgroep is en of enkele leden van de adviesraad hierbij kunnen aansluiten. Als
er nog geen werkgroep is, bevragen of er één opgericht kan worden. De ervaring leert
immers dat het werken in sub-groepen niet zo evident is.
Aan de aanwezigen wordt gevraagd wie geïnteresseerd is om eventueel deel te nemen.
An Van Praet, Marie-Louise Borms, Maurice Maetens en Maurice Verbelen stellen zich
kandidaat om met Filip Van Dyck mee te werken.
Kamiel Hofmans besluit dat deze leden naar het infomoment van 27 februari gaan en
afhankelijk van wat daar uit de bus komt ze aansluiten bij een werkgroep of zelf een
werkgroep oprichten. De leden die niet aanwezig zijn tijdens de vergadering moeten ook
nog de kans krijgen om, indien interesse, aan te sluiten bij de werkgroep.
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NIEUWE WEBSITE

Kamiel Hofmans vraagt de leden of zij nog bemerkingen hebben bij de nieuwe website.
Paul Gillisjans heeft 2 bemerkingen:
- Op de infokaart, die in het GIL van de maand februari verschenen is, staat
onderaan in de gele balk www.londerzeel.be. Hij vraagt of het mogelijk is om
deze groter en beter zichtbaar te vermelden.
- Iets wat hij als zeer positief ervaren heeft is dat wanneer je naar het tabblad
Welzijn gaat, hier staat: Je zoekt hulp… en dan een opsomming van alle
mogelijkheden.
Marie-Louise Borms haalt nog eens aan dat het voor de burgers zeer vervelend is dat er
2 verschillende wachtdiensten met ook nog eens andere uren zijn voor de inwoners van
Londerzeel en Steenhuffel en voor Malderen. De inwoners van Malderen kunnen wel bij
de wachtpost N16 terecht, maar huisbezoeken in Malderen door deze dokters kunnen
niet.
Op de website staan de 2 wachtdiensten met de nodige info (tel.nr., openingsuren, …)
duidelijk vermeld dus dit is inderdaad vervelend voor de inwoners, maar kan niet echt als
een negatief punt van de website beschouwd worden.
Mario Van Dorpe geeft als verbeterpunt door er voor te zorgen dat de gegevens op de
website up-to-date zijn en er bvb. een verschijnings- of wijzigingsdatum bij de informatie
staat. Als vb. haalt zij de vernieuwde wetgeving en procedure m.b.t. gedeelde
huisvesting bij kinderen van gescheiden ouders aan.
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RONDVRAAG

Marie-Louise Borms vraagt of de 2 laatste vergaderdata op het vorig verslag correct zijn.
Er is een foutje geslopen in het vorige verslag. De vergaderingen gaan door op dinsdag
18/10/2016 en dinsdag 20/12/2016.
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VOLGENDE VERGADERING

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 19/04/2016, 19u30 (elke 3e dinsdag van
de maand)
In 2016 zal deze adviesraad – onder voorbehoud van voldoende gedragen agendapunten
samenkomen op:
-

19/04/2016
21/06/2016
18/10/2016
20/12/2016

Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid

Els Van Puymbroeck
Secretaris adviesraad
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