Algemene Vergadering 26/04/2018
VERSLAG
Aanwezig:
Gilberte Marchand
Chris Coppin
Christa Simon
Luc Demaerschalk
Frederic Galand
Paula Witte
Rita Dekerk
Lisette Mommaerts
Eddy Olislaeger
Stefaan Vos (waarnemer)
Els Uytterhoeven
Marijke De Rudder (verslag)
Gast aan tafel: Wilfried Van Raemdonck en Ine Leemans
Verontschuldigd:
Mia Salimans
Freddy Vanden Wouwer

Maurits Van Parys

Danny De Rudder
Lieve Nys-Koninckx
Annie Terlaeken
Roland Charleer

Albert Goudmaeker

Agenda :
1. Opvolging verslag AV 1 februari 2018

Vraag naar ondersteuning bij bv. indexering huurprijzen – is dit een taak voor de
Seniorenraad?: Het is geen taak van de Seniorenraad om hier informatie over te geven of een
infomoment over te organiseren.
Het thema kan eventueel wel op de website aan bod komen, zoals ook vb. pensionering, maar de
informatie moet duidelijk zijn (artikel op website, in de gids opnemen).
Mensen moeten voor dergelijke dingen doorverwezen worden naar bv. Sociaal huis,
Huurdersbond,… Goed doorverwijzen en volledig informeren is de boodschap!

2. Gast aan tafel:
Ine Leemans, OCMW-secretaris en Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter zijn gast aan tafel.
Wilfried onderstreept het belang van de Seniorenraad waarvan de leden als het ware antennes
zijn en feedback geven over wat er leeft bij senioren in Hoeilaart.

Hij geeft informatie over een aantal wijzigingen die recent gebeurd zijn in reglementen
binnen het OCMW. Hierover werd eerder al informatie bezorgd.
> Opnames WoonZorgCentrum: sinds de nieuwe procedure is er de indruk dat een opname
vlotter verloopt.
> Recent werden een aantal tarieven voor warme maaltijden aangepast en ook binnen de
gezinszorg zijn er een aantal wijzigingen. Het is nog afwachten wat het effect daarvan zal zijn.
>> uitgebreide informatie hierover is te vinden in de Hier Hoeilaart van mei 2018.

Gilberte informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de samensmelting
gemeente/OCMW, een thema dat binnenkort op de agenda van het regionaal ouderenplatform
staat. Wilfried geeft toelichting bij een aantal wijzigingen die er staan aan te komen. Het is
immers de wil van de overheid dat het OCMW meer integreert in de gemeente. Toch blijft ze als
aparte juridische entiteit bestaan omdat er binnen het parlement geen eensgezindheid rond was.
Het OCMW heeft een specifieke opdracht: ‘recht op een menswaardig bestaan voor alle burgers’.
Het beleid (huidig vast bureau) zal gevoerd worden binnen het college. Het bijzonder comité van
de sociale dienst blijft wel bestaan voor sociale dossiers. De beslissingen worden niet meer
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genomen binnen het OCMW maar door 7 leden die verkozen zijn (= meer dan nu). Als het gaat
over een persoonlijk dossier zullen daar in toekomst dus meer mensen van op de hoogte zijn.
Er komt 1 algemeen directeur die zowel voor gemeente als OCMW verantwoordelijk wordt,
inclusief persooneelsbeleid van beide entiteiten. Er is nu meer personeel binnen het OCMW + ook
meer sociale tewerkstelling. Daarom is er nog recent een nieuwe OCMW-secretaris aangesteld
zodat er toch zekerheid is dat er (karakter)behoud van het OCMW-beleid is. Deze beslissing werd
genomen met de steun van alle partijen, wat zeker ook een positief gegeven is.
Eigenlijk zou bij elke beleidsbeslissing het sociale aspect aan bod moeten komen.
Positieve punten: een aantal samenwerkingsverbanden bestaan al zoals bv. financieel beheer, IT,
technische dienst,… Door de samenwerking kunnen een aantal dingen nog beter georganiseerd
worden zoals bv. samenaankoop energie, verzekeringen,… > kostenbesparend.
Negatieve punten: het OCMW zou wat meer in de luwte en ook meer onafhankelijk moeten
kunnen werken > Vb. budget: als er nood is, moet er hulp gegeven kunnen worden. In de
toekomst zullen er meer keuzes en afwegingen moeten gemaakt worden over waar het geld
naartoe gaat. Daarbij komt de extra aandacht opdat iedereen evenveel kansen op een
menswaardig bestaan blijft behouden.

Website:
De Seniorenraad werkt momenteel aan een gids voor senioren waar ook het sociale aspect aan
bod komt. Hopelijk is hiervoor ook een goede samenwerking mogelijk om informatie van OCMW
te delen of na te lezen. De Seniorenraad bekijkt het vanuit het standpunt van de gebruiker en wil
een papieren versie uitgeven voor mensen die niet op de website kunnen.
> Wilfried verwijst naar de informatie die via de communicatiedienst aangeleverd wordt en kan
gedeeld worden. Het OCMW is zeker bereid om mee te werken.

’t Trefpunt: Het GC Felix Sohie is gesloten in de week van 16 en 23 juli 2018.
De Seniorenraad vraagt of ’t Trefpunt op deze 2 dagen terecht kan in de cafetaria van het WZC.
> Ine vraagt na bij de collega’s van het WZC en laat iets weten.

Seniorenteam: Wilfried geeft een woordje uitleg over het seniorenteam voor de
nieuwkomers. De hoofdtaak binnen het OCMW is mensen in nood helpen. Het seniorenteam is
extra aanbod vanuit de dienst thuiszorg. Door de personeelswissels was het de voorbije periode
moeilijk om het project op de rails te houden. Lieve merkt op dat mensen niet altijd in nood zijn
maar soms gewoon nood hebben aan een babbel of contact om zo enige zekerheid te hebben op
een contact indien er een probleem zou zijn. De Seniorenraad is vragende partij om het
seniorenteam zeker te behouden of minstens inspanningen te blijven doen die vereenzaming
tegen gaan. Nu er opnieuw een werknemer van de Welzijnskoepel aangesteld is voor de dienst
gezinszorg heeft Marc Vanthuyne terug meer tijd om actief aan de slag te gaan met het project.
 Nieuwe 80-plussers worden terug aangeschreven en bezocht. De aanwezige seniorenteamers
geven aan dat een oproep voor nieuwe vrijwilligers handig kan zijn nu het terug drukker wordt.

3. Nieuws van de Werkgroep Communicatie en Informatie:
 Stand van zaken website www.seniorenhoeilaart.be:
o Tijdens de vorige vergadering werd het ontwerp van de website toegelicht en werd er veel
feedback gegeven. De site is intussen online. Er blijft veel permanent werk aan waarvoor een
oproep naar vrijwilligers gedaan wordt. Het is belangrijk dat we nu mensen blijven bereiken.
o De werkgroep bestaat uit 5 leden: Eddy B, Eddy O, Gilberte, Ronny, Frederic. Het is zoeken
naar mensen die originele inhoud willen leveren. Oproep aan de leden van de AV om zelf ook
iets te schrijven.
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o Schepen Els wenst iedereen proficiat voor het initiatief en merkt op dat het goed is dat er
regelmatig iets verschijnt (zoals artikel in De Serrist bij de lancering). Het is sterk dat er nu
ook al een nieuwsbrief bestaat. Deze zal maandelijks verschijnen met een originele content.
o Nieuwe privacywet: in de toekomst mag er geen nieuwsbrief meer bezorgd worden aan
mensen tenzij ze er toestemming voor gegeven hebben. Hier houden we rekening mee.
> Om die reden zal het maandblad van de woonzorgsite ook niet bezorgd worden voor
publicatie omdat bewoners hier geen toestemming voor gaven ivm gebruik van foto’s.
o Het is de wens om op termijn meer interactief te kunnen werken zodat de website ook meer
bekend en bezocht wordt. Zo komt er in de toekomst meer reactie en wisselwerking.
o Hoeilaart App: kan er een link gelegd worden? Vermoedelijk niet? Niet wenselijk?
o Pluspunt: website is ook goed bekijkbaar via de smartphone.
 Memorandum – toekomstperspectief:
In het verzamelen van gegevens en de opmaak van een voorstel van memorandum werd de
voorbije periode veel tijd en energie gestoken. Het resultaat dat voorligt is een document dat
toch niet te lang is maar genoeg krachtige inhoud bevat.
De ontwerptekst wordt verspreid voor nazicht en reactie. Graag suggesties en bedenkingen
bezorgen voor 15 mei. (zie bijlage).
Het dagelijks bestuur finaliseert vervolgens de tekst en bezorgt deze nog voor de zomervakantie
aan de politieke partijen en kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
 Gemeenteraadsverkiezingen: tijd voor actie!
Het memorandum zal bezorgd worden met de vraag aan alle partijen om te reageren en
feedback te geven. Reacties kunnen dan gepubliceerd worden op de website zodat de kiezer
weet wat de partij rond seniorenbeleid zal doen.
Vraag vanuit het interradenoverleg om een verkiezingsdebat te organiseren op 6/10. Wordt
vervolgd – Seniorenraad is bereid om een steentje bij te dragen.

4. Erkenning verenigingen
 Adviesvraag behoud erkenning Liberaal Seniorenknooppunt Vief Druivenstreek vzw
Zie erkenningsreglement – voorwaarden voor behoud
Zelfde advies als in 2016: negatief aangezien er ook het voorbije jaar geen enkele activiteit in
Hoeilaart doorging en dat een voorwaarde is voor erkenning. Het gemeentebestuur erkent toch
ook geen andere verenigingen in buurgemeenten omdat er leden afkomstig zijn van Hoeilaart?
Suggestie om ook opnieuw een toenaderingspoging te doen en vragen om toch activiteiten in
Hoeilaart te ontplooien. Er was al eerder aanbod vanuit de Seniorenraad om samen te werken
(vb. kerstfeest), maar dat wensten ze toen niet.


Kennisname stopzetting activiteiten Okra Hoeilaart

Paul Vanloo laat in een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen weten dat
OKRA haar activiteiten stopzet met ingang van 5 april 2018. De hoge leeftijd van de leden is de
voornaamste oorzaak. Hij vraagt om de erkenning van OKRA door de gemeente te willen
intrekken en het ontslag uit de Cultuurraad te willen aanvaarden.
De Seniorenraad kan alleen maar kennis nemen van het schrijven en deze beslissing. Danny
betreurt de gang van zaken aangezien er geen mogelijkheid bleek om de werking verder te
zetten. Er was contact met OKRA Brussel en ook daar was er de wens om de vereniging te laten
bestaan en actief op zoek te gaan naar nieuwe mensen.
Vandaag is er samenkomst met eventueel geïnteresseerden in een Hoeilaartse vereniging (niet
noodzakelijk een OKRA-afdeling) voor senioren. Jammer dat er volledig moet herbegonnen
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worden indien beslist wordt om verder te gaan met een initiatief (kosten voor cafetaria, opstart,
erkenningsaanvraag,…).
Wilfried geeft nog mee dat het ontslag in de Cultuurraad niet door het college aanvaard kon
worden. Dat dient de cultuurraad zelf af te handelen.
Paul Vanloo is ook nog lid van de Seniorenraad als afgevaardigde van OKRA (vervanging van
Maggy Lietaert). Indien hij dit wenst kan hij wel als individueel geïnteresseerde lid blijven >
navraag te doen.

5. Jaarplanning en initiatieven 2018
 Evaluatie
o Dansnamiddag 08/02/2018: voor herhaling vatbaar! – nieuwe datum: 31/01/2019
o Workshop BAM, Beter Anders Minder 07/03/2018: OK - ook de zero waste-avond was
zeker goed!
 Stand van zaken
o Etentje vrijwilligers: uitnodiging 23/05/2018 om 18.30u
Uitnodiging werd intussen via mail (of post) verzonden. Graag inschrijven via Sociaal Huis!
Daguitstap 2018: 28 en 30/08 naar Kortrijk – deelnameprijs: € 40
Chris zorgt voor bevestiging bezoeken en vastleggen restaurant.
voorstel dagprogramma:
vertrek in Hoeilaart
8:30 uur
bezoek aan koffiebranderij in Gullegem
10u
> met de bus naar Kortrijk
12 u
lunch
12.30u
bezoek museum kortrijk 1302
14.30u
vrij bezoek aan de stad ?
16.30
terugkeer naar Hoeilaart
17.30u

o

 Suggesties voorjaar-zomer:
o Infosessie met Hoeilander Serge Muyldermans verder te plannen. Een avond in de
week geeft ook gelegenheid om jongere senioren te bereiken.
 Danny heeft contact gehad met Serge die bereid is een lezing te houden.
Danny spreekt verder af met Serge en doet navraag beschikbaarheid cafetaria. Datum
te bevestigen tijdens volgend dagelijks bestuur.
o

Uitstap naar Pairi Daiza: Els meldt dat het aanbod niet meer aan de orde is omdat dit
enkel geldig was tijdens een bezoekluwe periode in het park (buiten schoolvakanties).

 Week van de Senior 2018:
o thema en suggesties (maandag)activiteit(en) Seniorenraad ?

Voorstel planning Week van de Senior 2018
datum
uur
activiteit
t is te doen in den achternoen:
donderdag 18/10 14uur
Filmnamiddag
donderdag 25/10 11.30u dorpsrestaurant
woensdag 7/11
zondag 18/11

9.45u

Computerspreekuur
Familieontbijt woonzorgsite
voor bewoners en familie

organisator

locatie

Dienst Vrije Tijd en Welzijn

GC Felix Sohie

Dienst Welzijn

De Eekhoorn

Seniorenraad

GC Felix Sohie

Dienst Animatie WZS

Woonzorgcentrum
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maandag 19/11
dinsdag 20/11
woensdag 21/11

14u
20u

Trefpunt Sohie: ??
(praatcafé dementie in Hoeilaart)
Free podium

donderdag 22/11
maandag 26/11
donderdag 29/11

11.30u dorpsrestaurant
14u
Trefpunt Sohie: ??
14u
Cultuur om 14uur: Barbara Dex

Seniorenraad
Mozaïek
Dienst Animatie WZS
Dienst Animatie WZS Femma - Samana
Dienst Welzijn
Seniorenraad
Dienst Vrije Tijd en Welzijn

woensdag 5/12

9.45u

Seniorenraad

Infoavond rond mantelzorg

Computerspreekuur

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum
De Eekhoorn
GC Felix Sohie
GC Felix Sohie

Tot op heden werd het aanbod op de woonzorgsite ook steeds vermeld in het programma, ook al
was dit enkel bedoeld voor de bewoners en hun familie. Er wordt in vraag gesteld of het nog wel
nodig is dit te blijven doen aangezien buitenstaanders hier geen boodschap aan hebben.
 Aanbod “ ’t is te doen in den achternoen” …
o 24/04: sportelDAG in Overijse
o 26/04: infoAVOND ‘veilig op het internet’ (geen bardienst)
o 03/05: filmnamiddag – start meifeesten (bardienst)
o 08/05: sportelDAG in Scherpenheuvel
o 07/06: zomerse namiddag
(bardienst?)
6. Regionaal Platform Ouderenparticapatie en Vlaamse Ouderenraad Lokaal
 Toelichting en informatie: zie schrijven van Vic Simons hierover.
 Aanduiden afgevaardigde Seniorenraad Hoeilaart voor RPO: Gilberte zal nog tot het
einde van de legislatuur deelnemen.
 Uitnodiging studiedag 01/06 van 10 tot 16u in Brussel – wie wil mee?
7. Interradenoverleg
 Verslag bijeenkomst 14/03/2018
Ongeveer de helft van de adviesraden was vertegenwoordigd. Onder meer volgende punten
kwamen aan bod: Evaluatie nieuwjaarsdrink - Enquête adviesraden (De Wakkere Burger) - Doel
en inhoud interradenoverleg in de toekomst - Vraag rond openbaarheid van adviesraden - Advies
over de zoekfunctie op de gemeentelijke website – Memorandum - Evaluatie en onderzoek
mogelijkheid uniformiseren statuten/huishoudelijke reglementen.
GROS kaartte er het probleem van het ontbreken van een goede zoekfunctie op de
gemeentelijke website aan. Zo is het momenteel niet meer mogelijk om verslagen van
adviesraden te doorzoeken (pdf-formaat). Hierover werd een advies bezorgd aan het college dat
de mogelijkheid en kostprijs laat onderzoeken om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.
Volgende bijeenkomst op 7/6 met oa voorstelling Raad van Beheer jeugdwerkinfrastructuur –
een gezamenlijk memorandum opstellen? – stand van zaken verwerking enquête De Wakkere
Burger.
 Bevraging De Wakkere Burger – herinnering invullen voor eind april aub! (link naar de
enquête: https://goo.gl/forms/dRztlO5tYAAhasfD2)
 Interesse in het gezamenlijk organiseren van een verkiezingsdebat? >> Zie eerder
 Aanpassing op de website voor de zoekfunctie zal gebeuren. Het CBS gaf hiervoor
goedkeuring.
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8. Nieuws van en vragen aan het dagelijks bestuur – DB op 8/3
Het dagelijks bestuur ging in maart aan de slag met de opvolging van een aantal
inhoudelijke punten en vooral met de voorbereiding van komende activiteiten.
Daarnaast was er ook opvolging van een aantal bovenlokale thema’s zoals de wijzigingen in
de provinciale werking.
9. Nieuws van en vragen aan de schepen
Geen bijkomend nieuws van de schepen.
10. Varia en ter info:
 Vraag naar stand van zaken opvolging knelpuntenwandeling: voor alles wat tot nu toe
gemeld werd, werd er een ontvanstmelding en antwoord ivm opvolging bezorgd.
o Stefaan is bereid om de verzamelde informatie te bekijken en eventueel suggesties
te formuleren.
 Vrijwilligersacademie – uitnodiging infosessies 28/5 en 13/06
 Bedanking vrijwilligers 03/05/2018: herinnering uitnodiging
 Zitdag van de belastingen op 18 en 25/5:
Dit kan niet voor senioren die vooraf een ingevulde suggestie voor aangifte krijgen.
 Als ze die nog niet hebben gekregen en er moet iets wijzigen dan lukt het niet tijdens
zitdag om deze aanpassingen te doen. Vraag om dit te vermelden in de toekomst.
 Eddy bezorgt nog een aantal gegevens over de bezoekcijfers van de website.
 Stefaan: uitnodiging voor komende AV mag bezorgd worden.

Volgende Algemene Vergadering: donderdag 27 september 2018 om 9.30 uur.
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