Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
18/10/2016 – Raadzaal OCMW
Aanwezig:
Marie-Louise Borms, Jeannine Carleer, Marc De Bont, Jaak Eeckelaers,
Imelda Ghyselinck, Rik Goedefroy, Kamiel Hofmans (voorzitter adviesraad),
Maurice Maetens, Maurice Verbelen, Ellen Vermeire, Veerle Pas (schepen),
Marita Berghman (deskundige Zorgloket), Els Van Puymbroeck (secretaris adviesraad),
Verontschuldigd:
Emiel De Boeck, Emiel De Cock, Marlene De Smedt, Paul Gillisjans, François Goossens,
Myriam Kerckaert, Filip Van Dijck, Mario Van Dorpe, An Van Praet,
Geert Van Den Bossche (OCMW-voorzitter), Michaël De Donder (hoofd Sociale Dienst),
Henk Vertonghen (OCMW-secretaris)
Afwezig:
Sandra De Boeck
De voorzitter, Kamiel Hofmans, verwelkomt de leden.
01

DEMENTIEVRIENDELIJK LONDERZEEL

Marita Berghman, maatschappelijk werker Zorgloket, licht aan de hand van een
powerpoint-presentatie de visie ‘Dementievriendelijk Londerzeel’ toe. Deze presentatie
wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.
Bemerkingen en suggesties van de adviesraad:
- Extra aandacht geven aan de partner van de persoon met dementie omwille van het
schuldgevoel waarmee deze kampt.
- Ervaringsdeskundigen. Iemand met kennis ter zake, die zelf met dementie
geconfronteerd werd, als ervaringsdeskundige laten fungeren om in huiselijke kring
info te geven aan partners waarvan één dementie heeft.
- Om dit project te realiseren zijn zeer veel vrijwilligers nodig, wat ook veel aansturing
zal vragen.
- Over de schaamte die valide personen ervaren wanneer ze te maken krijgen met
iemand met dementie, lopen de meningen uiteen. De financiële last die opvang en
dergelijke met zich meebrengen zijn vaak een struikelblok.
Op de vraag of er van de adviesraad voor dit initiatief iets verwacht wordt antwoordt
Marita dat het fijn zou zijn indien er ook een afvaardiging van de adviesraad aan de
stuurgroep, die van start gaat op 13/12/2016, deelneemt.
Er is interesse van Levedale voor deelname aan de stuurgroep. Levedale, de mensen
van Cado-Londerzeel en wzc Gildentuin zullen uitgenodigd worden.
02

VISIE UITBOUW VAN HET LOI

Aangezien Geert Van den Bossche niet aanwezig is wegens een uitgelopen vergadering in
Brussel wordt dit punt naar de volgende vergadering verschoven.
03
VARIA
a. Vlaamse ouderen en vervoer
Dit punt wordt, wegens afwezigheid van Filip Van Dijck, niet behandeld.
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b. Wegwijs in de meerjarenplanning (27/06/2016)
Niemand van de aanwezigen ging naar deze studiedag.
c. Studiedag mantelzorg (14/10/2016)
Niemand van de aanwezigen ging naar deze studiedag.
04

RONDVRAAG

Maurice Verbelen vraagt of er al cijfers gekend zijn van het aantal aanvragen
mantelzorgpremie 2016.
Neen, deze zijn nog in verwerking.
Jaak Eeckelaers geeft nog mee dat op 31/10/2016 ‘Va is koning’, een monoloog over
dementie door Willy De Jaeghere, gebracht wordt in Het Gildenhuis.
05

VOLGENDE VERGADERING

In 2016 zal deze adviesraad – onder voorbehoud van voldoende gedragen agendapunten
nog samenkomen op:
-

20/12/2016
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