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1. Goedkeuring verslag van 15 mei 2019
Paul Briers heeft enkele vragen en bedenkingen over het verloop van de nieuwe statuten en
het huishoudelijk reglement.
Ruud Van Calster licht toe dat het ontwerp van de statuten eerst door de ouderenadviesraad
moet goedgekeurd worden, nadien principieel door het college en uiteindelijk door de
gemeenteraad.
(recap:
februari: werkgroep past de statuten en het HR aan. Voornaamste aanpassing: “onbeperkt
aantal onafhankelijken” en “ onafhankelijken hebben geen stemrecht”.
Ledenvergadering 20 maart: statuten en HR worden voorgelegd. Hier wordt beslist dat de
onafhankelijken wel stemrecht krijgen.
Ledenvergadering 15 mei: het stemrecht voor onafhankelijken wordt opnieuw ter sprake
gebracht door Paul die niet met deze verandering akkoord is. Men komt hier niet op terug.)
Paul vraagt of het normaal is dat de niet-stemgerechtigde leden kunnen stemmen om
stemgerechtigd te worden? Men legt uit dat zij wel hun mening mogen geven maar niet mogen
stemmen. In dit geval waren er nog 5 van de 6 stemgerechtigden “voor” en 1 “tegen” en blijft
alsnog de beslissing geldig.
Paul vraagt waarom het woordje “onbeperkt” is weg gelaten in de volgende zin “de
stemgerechtigde leden zijn onafhankelijke ouderen van elke deelgemeente vanaf de leeftijd
van 55 jaar”. Men legt uit dat dit is weggelaten omdat het een overbodig woord is. Als er niets
bij staat is het automatisch onbeperkt.
Paul vindt het niet normaal dat afgevaardigden van een ouderenvereniging maar 1 stem
krijgen terwijl zij meerdere mensen vertegenwoordigen. Men stelt daarop de vraag of alle
afgevaardigden de verslagen van de ouderenadviesraad op hun ledenvergadering brengen en
of deze daar worden goedgekeurd. Dit is wel verplicht omdat je anders niet kan fungeren als
afgevaardigde van een vereniging. Paul laat weten dat hij dit enkel vaststelt en hij zich neerlegt
bij de beslissing.
Men concludeert dat iedereen die deelneemt aan de ouderenadviesraad stemrecht heeft. Het
is tenslotte een adviesorgaan. Iedereen die deelneemt aan de ouderenadviesraad beoogt
hetzelfde doel; de ouderenproblematiek in kaart en op de agenda brengen en het
beleidsdomein inzake ouderen verder uitbouwen en ondersteunen waar mogelijk.
Paul Briers wil graag een rechtzetting en leest een brief voor. Hij wil dat deze bij het verslag
bijgevoegd wordt (zie bijlage).
Er zijn 2 nieuwe leden in de ouderenadviesraad toegetreden en die worden voorgesteld:
Viviane Spruyt als afgevaardigde van de bond voor ouderen “De Eekhoorn”.
Ine Van Den Rul, centrumleider De Melde, als plaatsvervanger van Patrick Meers, directeur
Floordam.
2. Duiding aanpassing statuten en samenstelling adviesraad
Bij het nalezen van het ontwerp van de statuten en het huishoudelijk reglement heeft Ruud
opgemerkt dat een aantal punten die in het huishoudelijk reglement staan eigenlijk thuishoren
in de statuten. Het huishoudelijk reglement gaat voornamelijk over de praktische afspraken.
Dit hebben we aangepast door een aantal artikels van het huishoudelijk reglement over te
hevelen naar de statuten.
Daarnaast zijn er ook nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Woorden die overbodig
waren zijn weggehaald. Woorden die ontbraken zijn toegevoegd om extra duiding te geven.
Alle leden hebben de aangepaste statuten en het huishoudelijk reglement gekregen samen
met de uitnodiging en agenda van deze vergadering zodat alles op voorhand kon worden
doorgenomen.
Deze vernieuwde statuten worden op de collegezitting van 9 september 2019 gebracht en
nadien op de gemeenteraad van 19 september 2019.

-2-

Karel Coosemans verwijst naar het HR waarin staat “Op de eerste ledenvergadering van de
nieuwe legislatuur wordt een voorzitter en ondervoorzitter gekozen” en vraagt of dit dan nu
gebeurt.
Men legt uit dat dit normaal moet gebeuren binnen de eerste 6 maanden. Men heeft
voorgesteld eerst de statuten te laten goedkeuren zodat iedereen stemrecht heeft. Vervolgens
kan iedereen zijn kandidatuur indienen zodat de verkiezing alsnog kan plaatsvinden op de
volgende vergadering.
Men vraagt of iedereen zich kan vinden in deze statuten zoals ze beschreven zijn. Iedereen is
akkoord en de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd.
3. Nieuw Sociaal Beleid – Integratie OCMW in gemeente wordt op de vergadering van 27
november toegelicht mits deze nog niet helemaal af is.
4. Nieuw Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor 2020-2025
Ruud legt uit, dat het nieuw sociaal beleid (punt 3) deel uitmaakt van het BBC. Deze punten
komen hierin voor. Dit is nog volop lopende. Er zijn acties die men wil voorleggen aan de
adviesraden in kwestie maar die eerst nog budgettair moeten worden afgecheckt. Wanneer het
meerjarenplan 2020-2025 rond is, wordt deze teruggekoppeld naar de ouderenadviesraad.
Hij vertelt dat men inzake nieuw sociaal beleid vooral wil inzetten op “het huis van het kind”
omdat men op 1 april 2020 start met de gemeentelijke kinderopvang. Dit moet nog volledig
uitgewerkt en uitgebouwd worden. Ook is er het project “begeleid wonen” dat van start gaat
op 1 januari 2020.
Liesbeth Degrève legt uit dat men vooral wil inzetten op thuiszorg. Doordat de assistentiewoningen van de gemeente er niet komen wegens financieel niet haalbaar, is men gaan
zoeken naar alternatieven en wil men extra inzetten op thuiszorg zodat de mensen langer
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarom willen we de reeds bestaande diensten die dit
mogelijk maken nog verder uitbreiden en dit op verschillende domeinen. Men bekijkt nu hoe
men met de beperkte middelen hierin toch een verschil kan maken.
5. Evaluatie verwendag mantelzorger
De verwendag was een succes. Met het prachtige weer hebben we het aperitief buiten kunnen
geven. De reacties van de gasten waren zeer positief. Ze hebben allen genoten van het lekkere
eten en van een fijne en gezellige namiddag. Deze mensen vonden het fijn om op deze manier
in contact te komen met lotgenoten. Na verloop hebben alle mantelzorgers nog een attentie
meegekregen en het boekje “Eerste hulp bij zorgplanning”.
De overblijvende attenties hebben we aan huis gebracht bij de mantelzorgers die niet
aanwezig konden zijn op de verwendag. Sofie De Cock, Liesbeth Degrève, Sylvia Woestijn en
Ingrid Develter hebben deze attenties persoonlijk gaan afgeven. Zij voelden veel dankbaarheid
voor de herkenning maar stelden ook vast dat er nog veel noden zijn.
We hebben jaarlijks tussen de 60 en 70 mantelzorgers in groot-Steenokkerzeel. Voor de
verwendag hadden zich 11 mantelzorgers ingeschreven en waren er in totaal 23 gasten
aanwezig. Men stelt vast dat er zich ieder jaar minder mantelzorgers inschrijven. Gezien het
vele werk dat erbij komt kijken, bereiken we te weinig mensen. Men stelt het huidige concept
in vraag en beslist om “de dag van de mantelzorger” een andere invulling te geven.
Verschillende ideeën worden besproken. Hier dient men rekening te houden met de initiatieven
van andere verenigingen zoals bijvoorbeeld Samana, die ook iets doen voor hun
mantelzorgers doen zoals bijvoorbeeld een attentie of ontbijtmand rondbrengen. Men vindt dat
de gemeente eerder een overkoepelende rol moet spelen waar men terecht kan met
inhoudelijke vragen en men op de dag van de mantelzorger vooral moet inspelen op de
inhoudelijke ondersteuning van de mantelzorgers.
Er bestaat een grote verscheidenheid in mantelzorg en men moet proberen een initiatief te
vinden waar alle mantelzorgers iets aan hebben.
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Hilde wijst erop dat we ons enkel richten tot de mantelzorgers die onder bepaalde voorwaarden
erkend zijn door de gemeente, maar dat er daarbuiten nog vele andere mantelzorgers zijn die
in de kou blijven staan.
Viviane Spruyt wijst op het belang van een aanspreekpunt voor de mantelzorgers. Zij heeft
14 jaar haar man verzorgd, die twee jaar geleden overleden is. Ze heeft ondervonden dat je
nergens terecht kan om te ventileren en haar enige aanspreekpunt was Rina, die tijd voor haar
nam en aan wie ze ook haar verhaal kwijt kon. Sofie van de dienst welzijn laat weten dat zij de
visie van Rina deelt en graag op deze manier wil verder werken.
Conclusie: Een ontmoetingsnamiddag is zinvol maar er is een gebrek aan inhoudelijke
ondersteuning en men moet dit opentrekken naar alle mantelzorgers in de gemeente.
Volgende vergadering worden de mogelijkheden verder besproken. Er moet in het algemeen
meer aandacht besteed worden aan de noden van onze mantelzorgers.
6. Takenverdeling en draaiboek ouderenweek
Sofie overloopt alle activiteiten van de ouderenweek en de taken worden verdeeld onder de
leden die dan beschikbaar zijn en graag willen meehelpen.
7. Evaluatie na lezing brochure “Ouderen als actieve schakel voor een hecht buurt” voor thema
Ouderenweek
van
de
Vlaamse
Ouderenraad.
Dit agendapunt wordt verplaatst naar volgende vergadering.
8. Evaluatie burenhulp
Dit agendapunt wordt verplaatst naar volgende vergadering.
9. Zilverwijzer – toelichting Lien Sergooris van LogoZenneland
Sofie heeft de praktische zaken al op een vorige vergadering meegedeeld. Lien Sergooris van
Logo Zenneland komt wat uitleg geven over het inhoudelijke van deze groepsessies aan de
hand van een PowerPointpresentatie.
Men start met de basissessie ‘omgaan met de uitdagingen van het ouder worden’. Participatie
is hier erg belangrijk. Op het einde van deze sessie wordt er bepaald welke thema’s ze als
groep willen volgen in de volgende sessies. Men moet niet meteen beslissen hoeveel sessies
er georganiseerd worden. Men kan ook telkens per keer beslissen of er een volgende
groepsessie wordt georganiseerd. Vermits we moeilijk kunnen inschatten of dit succes gaat
hebben, verkiezen we om met de basissessie te starten en van daaruit verder te kijken of er
een vervolg gewenst is. De daaropvolgende thema’s kunnen zijn:
- Evenwicht vinden tussen geven en nemen.
- Hoe krijg je meer beweging in je leven?
- Omgaan met moeilijke momenten en genieten van de kleine dingen.
- De kracht van sociaal contact.
- Openstaan voor levenslang leren.
Een belangrijke doelgroep waaraan we meer aandacht willen besteden zijn de mantelzorgers.
Voor hen kunnen deze groepsessies ook heel waardevol zijn.
De kostprijs zou rond €8 per persoon zijn. Er moet nog bekeken worden wie de kost gaat
dragen of onder wie de kost gaat verdeeld worden.
Iedereen staat achter dit voorstel en men beslist om de organisatie van dit initiatief verder uit
te werken op de volgende vergadering.
Men concludeert dat er veel mensen hier voordeel uit kunnen halen. De uitdaging is deze
mensen over de drempel te krijgen om deel te nemen. Lien geeft nog mee dat onze leden, die
weten waarover het gaat, de beste ambassadeurs zijn om deze boodschap uit te sturen en de
mensen te overtuigen.
Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 27 november 2019, in het gemeentehuis.

Notulist: Sofie De Cock.
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