Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
20/10/2015 – Raadzaal OCMW
Aanwezig:
Marie-Louise Borms, Jeannine Carleer, Marlene De Smedt, Jaak Eeckelaers, Imelda
Ghyselinck, Paul Gillisjans, Rik Goedefroy, François Goossens, Kamiel Hofmans
(voorzitter adviesraad), Myriam Kerckaert, Maurice Maetens, Mario Van Dorpe,
An Van Praet, Maurice Verbelen, Geert Van Den Bossche, OCMW-voorzitter;
Marita Berghman, deskundige Zorgloket; Els Van Puymbroeck, secretaris adviesraad
Verontschuldigd:
Emiel De Cock, Evi Van Campenhout, Filip Van Dijck, Ellen Vermeire, Veerle Pas,
schepen, Henk Vertonghen, Michaël De Donder
Afwezig:
Emiel De Boeck
De voorzitter, Kamiel Hofmans, verwelkomt de leden.
01
OUDERENBEHOEFTE ONDERZOEK
Marita Berghman, maatschappelijk assistente van het Zorgloket, geeft een toelichting.
Leden die dit wensen kunnen de presentatie opvragen bij het Zorgloket.
02
STAND VAN ZAKEN MIDDELEN VILLA VAN ASSCHE
Schepen Veerle Pas is verontschuldigd. OCMW-voorzitter Geert Van den Bossche kan wel
melden dat de punten van de adviesraad op de vergadering van het College gebracht
werden. Momenteel zijn de besprekingen bezig, dus concreet kan hij verder nog niets
zeggen. Het dossier is lopende. Dit punt zal opnieuw aan bod komen tijdens de volgende
vergadering van de adviesraad.
03
SOCIAAL RESTAURANT
Tijdens de vorige vergadering waren er nog enkele struikelblokken qua logistiek en
doelgroepen om van start te kunnen gaan. Er wordt getracht om in februari van start te
gaan. Er werden ondertussen ook nog tips gegeven door RISO (Regionaal Instituut voor
Samenlevingsopbouw). Volgens hen moet je opletten met een gezamenlijke start in de 4
deelgemeenten, zij raden aan om in één deelgemeente te starten en daarna uit te
breiden.
Vragen:
- Wordt er aan verschillende doelgroepen gedacht?
Ja, het is de bedoeling om verschillende doelgroepen te bereiken. Het cliënteel
van het Welzijnsloket is evenzeer welkom.
- Wordt er met één tarief gewerkt?
Er is 1 tarief, maar er kan door een maatschappelijk assistent via een sociaal
verslag afgeweken worden van dit tarief.
Er wordt ook gedacht aan een combinatie met wat nu al gebeurd rond
valpreventie.
Een voorafgaand behoefteonderzoek zou nu nog teveel tijd in beslag nemen.
04
WERKGROEP VRIJWILLIGERS
Op 6 oktober was er een nieuwe vergadering. Tijdens deze vergadering kwam vooral de
vrijwilligersovereenkomst aan bod. Het woonzorgcentrum heeft er één, het Zorgloket
heeft hierop geënt. Ook de bibliotheek heeft hun vrijwilligersovereenkomst doorgestuurd
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aan Jenny Van Riet, directeur van het WZC, die er nu één gezamenlijke overeenkomst zal
van maken, waarbij specifieke afspraken worden opgenomen. Verder werd er ook
gesproken over de manier van waarderen. Iedereen zal dit zoals voorheen blijven doen,
behalve in januari. Nu wordt er al een ontbijt voor de vrijwilligers van het
Woonzorgcentrum en de Zilverkring georganiseerd, maar dit zal uitgebreid worden naar
iedereen die als vrijwilliger werkt.
Tijdens de week van de vrijwilliger, begin maart, zal er niets speciaal georganiseerd
worden omdat het te kort op elkaar is. Wel zullen er bvb. manden met fruit en
versnaperingen gezet worden.
Paul Gillisjans ging naar een studiedag rond vrijwilligers. Op de website van de Koning
Boudewijnstichting, www.kbs.be, kunnen geïnteresseerden het verslag ervan raadplegen.
05
VLUCHTELINGEN
Geert Van den Bossche licht toe welke initiatieven Londerzeel op dit vlak ontplooit. Alle
hulp verloopt via het OCMW. Privé-initiatieven kunnen niet en dus werd er een oproep
gedaan dat mensen die op de één of andere manier willen helpen zich kunnen melden.
Ook opvang gebeurt enkel via het OCMW. In Londerzeel is er plaats om 16 mensen op te
vangen. Dit werd doorgegeven aan Fedasil, die nu onderzoeken of de 16 plaatsen oké
zijn en dan is het aan Fedasil om mensen te plaatsen.
Inwoners die zich afvragen wat er op hen afkomt hoeven volgens de voorzitter niet
ongerust te zijn. We spreken over 16 mensen op een bevolking van 18000, dus
vermoedelijk zijn er weinig problemen te verwachten. Op de vraag wie dit zal betalen
antwoordt de voorzitter dat dit door iedereen betaald wordt, maar niet via de
Londerzeelse belasting, er zijn geen specifieke budgetten van Londerzeel. Fedasil
voorziet budget om de kosten te dekken.
Ook wordt gevraagd,in de veronderstelling dat Fedasil groen licht zou geven, in welke
mate het OCMW klaar is voor opvang. De voorzitter meldt dat het OCMW klaar is; de
woning is klaar, mensen met kennis van zaken zijn er, … .
06
VARIA
a. Participatie en sociale activering (vraag van Paul Gillisjans)
Het gaat om een financiële tussenkomst dat iemand kan krijgen om deel te kunnen
nemen aan het sociaal leven. Dit kan men heel ruim zien, het kan gaan om een
abonnement van een jeugdbeweging of sportclub, ook schoolkosten, of een culturele
uitstap, ….
Er zijn 3 categorieën bepaald en verder zijn er categorieën naar leeftijd.
Hoe komen mensen te weten dat ze hier aanspraak op kunnen maken? Vaak via de
school, 60% van de begunstigden zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Er is een
samenwerking met de scholen.
Leefloners zijn sowieso gekend bij het OCMW. En verder ook via de jeugdadviesraad.
b. Overeenkomst Welzijnsloket en Welzijnsschakels
Paul Gillisjans zegt dat Welzijnsschakels Centrum en Malderen een overeenkomst
gesloten hebben met het OCMW, aangepast aan de werking van de Welzijnsschakels. Zo
is er een noodhulpcentrale gestart. Bvb. iemand komt langs bij het OCMW en heeft
allerlei zaken nodig. Het OCMW geeft aan Welzijnsschakels nodig wat een persoon nodig
heeft. De identiteit van de persoon blijft geheim. Vervolgens tracht Welzijnsschakels de
benodigde zaken bij elkaar te krijgen en laat dan aan het OCMW weten wat ze verzameld
hebben. Verder staat ook een sociale kruidenier in de steiger. Eén keer per maand zullen
groenten en, in mindere mate, fruit afgehaald worden op de veiling in Mechelen. De
bedoeling is om één maal per maand open te zijn, waarbij het OCMW een gebouw en een
wagen ter beschikking stelt en Welzijnsschakels de vrijwilligers levert. De voorziene
datum om te starten is maart 2016. Welzijnsschakels is nog op zoek naar een vrijwilliger
die één keer per maand het voedsel kan gaan ophalen op de veiling. Leden van de
adviesraad die iemand kennen, kunnen dit steeds aan Paul Gillisjans melden.
c. Projectoproep 1 euro maaltijden
Een project werd ingediend en het is nu dus wachten op antwoord.
d. Infomoment dagverzorging
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Er zal een informatiemoment over de plannen voor een dagverzorgingscentrum
doorgaan. Jeanine en Mario zullen namens de adviesraad aanwezig zijn.
07
-

-

RONDVRAAG
Maurice Verbelen verwijst naar een situatie van iemand die een mantelzorgpremie
aangevraagd had en die in februari van dit jaar hun attest van erkenning ontving.
Bij alle instanties kunnen deze mensen volgens hem meteen van hun voordelen
genieten en gaat alles vrij snel, behalve bij het Zorgloket want daar moeten deze
mensen een jaar in de kou blijven staan alvorens zij van een mantelzorgpremie
kunnen genieten. Die mantelzorgpremie is volgens Maurice Verbelen tevens een
aalmoes, want het betreft een verloning van slechts 5 eurocent per uur.
De voorzitter van het OCMW repliceert dat deze bewering niet correct is. Deze
mensen hoeven geen jaar in de kou te staan. De premieperiode loopt van de
maand oktober van het voorgaande jaar tot de maand september van het huidige
jaar. De aanvraag van de mantelzorgpremie kan in de maand september ingediend
worden en dit voor de volledige premieperiode, dus vanaf oktober van het
voorgaande jaar, of vanaf het moment er een geldig attest is. Dat de premie één
keer per jaar uitbetaald wordt in plaats van gespreid over het jaar, is op vraag van
het Zorgloket zelf, omdat dit volgens de medewerkers niet haalbaar is. Het opzet
van de premie is trouwens geen verloning, het is een vorm van waardering voor de
inzet van mantelzorgers.
Jaak Eeckelaers vraagt zich af wat uiteindelijk gedaan werd met de resultaten van
de enquête die op vraag van schepen Tom Troch ingevuld werd tijdens één van de
vorige vergaderingen van de adviesraad. Deze vraag kan door de Adviesraad
Sociaal en Seniorenbeleid niet beantwoord worden.

08
VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 15 december 2015.
Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid

Els Van Puymbroeck
Secretaris adviesraad
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