Algemene Vergadering
04 februari 2016 - Verslag
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Agenda :
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Gast aan tafel: Jan Van Damme – Diensthoofd vrije tijd en welzijn
Jan dankt de raad voor de uitnodiging om kennis te komen maken en geeft een woordje
uitleg bij zijn functie.
Naar aanleiding van de doorlichting van “Idea Consult” werden in oktober en november
2015 twee nieuwe diensthoofden aangeworven in het kader van de reorganisatie van de
gemeentediensten en meer specifiek om de nieuwe afdelingen “Vrije tijd en welzijn” en
“Beleid en dienstverlening” vorm te geven en te leiden.
Bram Wouters is verantwoordelijk voor “beleid en procedures” en ondersteuning van de
diensten. Hij bekijkt ook hoe de samenwerking gemeente en OCMW kan versterkt worden.
Jan Van Damme is verantwoordelijk voor de nieuwe afdeling “vrije tijd en welzijn”. De
bibliotheek, het kinderdagverblijf, de dienst welzijn en een nieuwe dienst vrije tijd (met
cultuur, jeugd en sport) worden er samengebracht binnen één afdeling.
De dienst Welzijn is een aparte dienst die net als in het verleden maar nu nog meer zal
samenwerken met “vrije tijd”. De diensten (behalve bib en kinderdagverblijf) worden
uiterlijk tegen 1/9/2016 ondergebracht in de Kasteelhoeve (zaal Hof ter Heyde). Op dit
moment wordt er gebrainstormd over de inrichting van de beschikbare ruimte.
Het is de bedoeling dat de beleidsmedewerkers er minstens 2 à 3 dagen per week
aanwezig zullen zijn, tijdens de andere dagen kunnen zij vb. ook aan het werk zijn in de
sporthal, het gemeenschapscentrum, het jeugdcentrum, gemeentehuis,…
Verschillende beleidsdomeinen worden nu onder de loep genomen om te bekijken welke
taken en diensten er in de toekomst nog zullen blijven. Vanaf september is er een
herverdeling van beleidstaken voor de huidige jeugd-, cultuur- en sportmedewerkers:
o Bart: sport & gezondheid
o Ben: jeugd & gezin en opvoeding
o Koen: vakantie & evenementen
o Nieuwe medewerker voor cultuur aan te werven
o + 1 voltijdse onthaalmedewerker GC Felix Sohie aan te werven

Voor de senioren zijn er in de toekomst dus mogelijks ook andere aanspreekpunten voor
sommige initiatieven. De Seniorenraad vraagt een goede communicatie en informatie naar
senioren en brede bevolking wanneer het zover is.
Jan laat nog weten dat voor de dienst welzijn een aantal taken mogelijks herbekeken
worden in het najaar:
Vb. Bart is trekker voor gezondheidspromotie, Ben mogelijks meer aan het werk voor
opvoeding en gezin.
Het is de bedoeling om het takenpakket minder te belasten door verschuiving van taken
en meer samen te werken zodat er een betere ondersteuning komt.
In antwoord op een vraag laat Jan weten dat het zeker niet de bedoeling is om
verenigingen op te heffen, maar eerder door een betere samenwerking en afstemming
verenigingen goed te blijven ondersteunen.
Mede door de evolutie van verschillende beleidsplannen naar een geïntegreerde
meerjarenplanning kan er in de toekomst meer afgestemd worden maar dient ook
nagedacht te worden welke taken vanuit de gemeente in de toekomst uitgevoerd moeten
worden en welke niet (meer).
Het organogram van de gemeentediensten is nu algemeen uitgewerkt maar nog niet in
detail voor de afdeling vrije tijd en welzijn. Eens er volledige duidelijkheid is rond het
takenpakket van de verschillende medewerkers, zal dit zeker gecommuniceerd worden.

Vanuit de vergadering zijn er nog een aantal vragen en suggesties voor het nieuwe
diensthoofd:


Website: vraag naar meer algemene informatie die nuttig kan zijn voor de inwoners
(niet enkel in verband met de gemeentelijke producten).
Eens er meer duidelijkheid is over hoe de structuur eruit zal zien, kan dit zeker ook aan
bod komen.



Infogids: komt nog aan bod – eerst te bekijken door het college.
Het is belangrijk om dit te laten bekijken door de doelgroep op bruikbaarheid > laten
screenen om zeker te zijn dat de communicatie ook effectief goed is voor de mensen
voor wie het bestemd is.
Onze infoambtenaar is nu al een goed aanspreekpunt voor vragen en problemen rond
communicatie.



Het belang van intermediairen (vb. Seniorenteam, ziekenzorg,…) die informatie kunnen
overbrengen naar mensen die minder op de hoogte zijn, wordt zeker erkend.



’t Trefpunt Sohie op maandagnamiddag:
Kan er in de toekomst op dezelfde manier gewerkt worden? Voormiddag klaarzetten +
problematiek drankvoorraad?
Wordt momenteel in vraag gesteld: wat moet er gebeuren naar de toekomst
toe > Concessie of andere oplossing? (probleem voor gebruik door
Seniorenraad in geval van concessie)
Er is nood aan een dringende oplossing voor het probleem met de brouwer.
Als er suggesties zijn, mogen deze zeker aan Marijke bezorgd worden.



Vraag naar een “Algemene activiteitenkalender voor senioren”: om mensen nog meer
te informeren over de initiatieven die er zijn in onze gemeente en zo veel mogelijk ook
in de buurgemeenten.
o

meer gebruik maken van gemeentelijke vergaderkalender en het bezorgen van
geplande activiteiten voor o.a. de UiT-kalender. Voor de activiteiten in Hoeilaart
kan er op die manier ook meer promo gemaakt worden.



Suggestie voor komende ‘gast aan tafel’: van de verschillende seniorenverenigingen
iemand uitnodigen die wat uitleg kan komen geven over de huidige werking van de
vereniging.



Cultuur om 14u voor volgend schooljaar:
- Druivenfestival + 2 andere voorstellingen nog te plannen
- Zaki voor “Week van de senior” mag vastgelegd worden.
- Overleg over de programmatie op DB van 03/03 indien suggesties voorhanden.
Aangezien er een nieuwe beleidsmedewerker cultuur aangeworven moet worden, is het
momenteel niet mogelijk om een overleg met de Seniorenraad ivm het aanbod te
plannen. Zo gauw duidelijk is wie de nieuwe contactpersoon is, kan een overleg
vastgelegd worden.

3. Kennismaking en aanvaarding lidmaatschap kandidaat-leden
 Gerrit Kok stelt zich kandidaat lid als individueel geïnteresseerde. Het dagelijks bestuur
had al een gesprek met hem naar aanleiding van zijn vraag om te bekijken of hij zich
zinvol kan engageren rond begeleiding bij processen, advieswerk,…
Gerrit diende de vergadering te verlaten wegens ziekte.
Hij wordt door de AV aanvaard als lid.
 Jef en Joanne Collignon toonden interesse voor de raad, meer specifiek mogelijks vooral
voor de werkgroep mobiliteit. Meneer Collignon is vandaag verontschuldigd wegens
ziekte. Het dagelijks bestuur doet nog navraag of hij ook als lid van de raad wenst
aanvaard te worden
 Werkgroep mobiliteit: Jean-Pierre Maeyens wil overwegen om deze werkgroep te
trekken. Gilberte bespreekt dit verder met hem.
 Walter Rondas diende z’n ontslag in via mail bij de voorzitter. Gilberte zal hem laten
weten dat de AV z’n ontslag aanvaardde en hem danken voor z’n jarenlange
aanwezigheid en inzet voor de Seniorenraad.
In de marge hiervan wensen we wel nogmaals ten zeerste te benadrukken dat de
Seniorenraad steeds apolitiek is geweest en dat ook wenst te blijven. We hebben altijd
goede contacten kunnen onderhouden met beleidsmakers en actieve politiekers binnen
verschillende partijen. Velen van hen ondersteunden en ondersteunen ons met raad en
daad wanneer daar vraag naar was/is (computerspreekuur, bardienst, werkgroepen,…).
Er werd zeker nooit in een welbepaalde richting een beroep gedaan op politiekers. Zoals
de statuten het voorschrijven kan iemand met een politiek mandaat ook geen
stemgerechtigd lid van de raad worden wat tot op heden nooit het geval was en waar
ook geen vraag naar was.
4. Verslag Algemene Vergadering 26 november 2015: goedkeuring en opvolging
Er werden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.
Zie bijlage ‘voorbereiding AV’ waarin melding van een aantal punten die opgevolgd
worden.
5. Nieuws van het Dagelijks bestuur
Overzicht van wat het dagelijks bestuur de voorbije twee bijeenkomsten deed, wordt
eveneens kort vermeld op de voorbereiding in bijlage.
6. Jaarverslag 2015: verslag penningmeester
Het financieel verslag wordt toegelicht door Chris. Ook dat overzicht werd opgenomen in
de voorbereiding in bijlage. Wie hierover vragen heeft, kan terecht bij de penningmeester.

7. Initiatieven 2016:
Aansluitend bij het financieel verslag doet het dagelijks bestuur voorstel voor een paar
initiatieven in 2016. Gezien het positieve resultaat van de voorbije twee jaar, is er opnieuw
een beetje gespaard maar het is niet de bedoeling een spaarpotje aan te leggen.
Naast de bestaande initiatieven die verder gezet worden, vraagt het DB goedkeuring voor:
 Week van de Vrijwilliger 2016 – voorstel organisatie etentje vrijwilligers Seniorenraad:
OK, gaat door op 3/3/2016 om 18.30 uur – uitnodiging wordt zo snel mogelijk bezorgd
aan leden AV en vrijwilligers Seniorenraad
 Voorstel organisatie infomoment “online bankieren”: OK, voorstel verder uit te werken.
 Suggestie infogids voor senioren indien geen positieve reactie op ons advies hierover:
OK maar eerst reactie van gemeentebestuur af te wachten.
Vraag vertegenwoordigers seniorenverenigingen in de Seniorenraad: omwille van ziekte
blijven de afgevaardigden van de meeste seniorenverenigingen al verschillende maanden
afwezig in de Seniorenraad. Wel is er af en toe deelname van afgevaardigden in de
Cultuurraad.
In hoeverre blijft onze samenstelling “representatief” naar de toekomst toe? Schepen Els
bevestigde eerder dat zij een overleg met afgevaardigden van seniorenverenigingen en
Seniorenraad wil plannen zodat we kunnen bekijken waar vb. ondersteuning voor de
verenigingen wenselijk en mogelijk is.
8. Vragen aan het beleid – nieuws van de Schepen
Schepen Els is niet aanwezig, mogelijks volgt er nog nieuws via mail of na het komend
dagelijks bestuur.
9. Adviezen
 Opvolging adviezen die in 2014-2015 overgemaakt werden aan het college en waar tot
op heden nog geen antwoord op kwam: geen nieuws, wordt door DB opgevolgd.
 Voorstel nieuwe adviezen ter bespreking na voorbereiding door DB en Gilberte:
o

Advies vrijwilligersloket:
Opmerking tijdens vergadering: het vrijwilligersloket kan een taak zijn voor het
Sociaal Huis waar nu al heel wat dienstverlening geboden wordt, ook aan
vrijwilligers – of vb. de balie van het gemeenschapscentrum waar verenigingen
voor allerlei info en vragen terecht kunnen. Vrijwilligerswerk is een sociaal
gebeuren dat ieders aandacht en steun verdient.

o

Advies infogids:
Zie ook eerder in dit verslag – advies komt er naar aanleiding van de bezorgdheid
die tijdens vorige bijeenkomsten van AV en DB geuit wordt rond de digitale kloof.
Het gemeentebestuur zette de voorbije maanden hard in op de nieuwe website,
de gemeente-app, online-formulieren,… maar de papieren versies mogen zeker
niet vergeten worden voor mensen die niet helemaal mee zijn met het digitale.

o

Advies project busvervoer:
Ook dit thema kwam al veelvuldig aan bod en werd nu in een concreet advies
gegoten.

De ontwerpteksten werden tijdens de AV grondig doorgelezen maar om iedereen nog
even de tijd te geven dit grondig door te nemen, wordt gevraagd alle opmerkingen en
reacties te bezorgen vóór 11/2 zodat de adviezen vervolgens bezorgd kunnen worden
aan het college.

10.

Werking Seniorenraad: 4 thema’s ter bespreking
Punt uitgesteld naar volgende AV gezien de uitgebreide agenda.

11. Varia/mededelingen
 Communicatie is van groot belang! Dit blijft ook in 2016 een belangrijk aandachtspunt
voor het dagelijks bestuur.


Ziekenzorg verandert van naam eind 2016.



In de krant lazen we dat de burgemeesters van de omliggende gemeenten een extra
inspanning gaan doen om in geval van nood inwoners naar een Nederlandstalig
ziekenhuis te laten brengen. Vraag of de burgemeester van Hoeilaart zal aansluiten bij
initiatieven die hier rond genomen worden in de toekomst? We kunnen dat als
Seniorenraad alleen maar aanmoedigen.



Promotie voor sportelen op 22/3 .
Alle info over de sportel-initiatieven in 2016 vond je in de Hier Hoeilaart van januari.

 Promotie voor Praatcafé Dementie in de komende maanden.
 Sinds januari nieuwe schepen: Annelies Vanderlinden, bevoegd voor o.a. welzijn,
milieu, afvalbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Gilberte had reeds een gesprek
met haar.
 Erkenning verenigingen – stand van zaken: volgende AV worden de aanvragen van de
seniorenverenigingen vermoedelijk voor advies voorgelegd.
 Reservatie lokalen gemeentelijke infrastructuren via formulieren op website of bij
diensten: vanaf nu voor ELKE reservatie in te vullen + facturatie gebeurt achteraf.
 Maart = actiemaand bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker (doelgroep 56–
74jarigen – man/vrouw – tweejaarlijks cfr onderzoek borstkanker bij vrouwen met
komst van mammobiel): doelgroep ontvangt hierover brief.
 Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige gemeente’ en aankondiging
van nieuwe opleidingen voor gebruik defibrilatoren (AED) en reanimatietechnieken.
 Nuttige data:
o 15/02:
o 16/02:
o 18/02:
o 27/02:
o 01/03:
o 02/03:
o 03/03:
o 12/03:
o 19/03:
o 20/03:
o 22/03:
o 24/03:
o 28/03:
o 03/04:

dikketruiendag
praatcafé dementie in Tervuren
dorpsrestaurant
start WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
complimentendag
computerspreekuur
etentje leden en vrijwilligers
repair café
zwerfvuilactie
dag van de zorg
praatcafé dementie in Overijse
dorpsrestaurant
paasmaandag – GEEN ’t Trefpunt Sohie
100ste Ronde van Vlaanderen 

