VERSLAG
Verslag Ouderenadviesraad
Datum: donderdag 14 februari 2019 om 9.30 uur
Plaats: Bibzaal
Aanwezig: Andrea De Gendt (OKRA Sint-Gillis-Waas), Maria Van Duyse (OKRA Sint-GillisWaas), Rudiger Van Bogaert (Zestigplussers KVLV-Landelijke Gilde), Bernard De Cock
(GOSA Gezinsbond Sint-Pauwels), Maria Steegmans (GOSA Gezinsbond De Klinge en
ondervoorzitter), Adrienne Van Eetvelt (OKRA De Klinge), Irène Van Campenhout (OKRA
De Klinge), Etienne Stremersch (GOSA Gezinsbond Sint-Gillis-Waas), André Merckx (OKRA
Meerdonk), Benny Westerlinck, Guido Sertijn (voorzitter), Marita Meul (schepen
ouderenbeleid), Krista Molders (deskundige Welzijn en secretaris), Linsaye Kerckhove
(sectorhoofd Welzijn)

Verontschuldigd: Pierre Moens (OKRA Sint-Gillis-Waas), Paul Soetens (GOSA Gezinsbond
Sint-Pauwels), Christianne Kessels (Ouden van Dagen Meerdonk), Lutgarde Meul (NEOS),
Luc Beeckman (OKRA Sint-Pauwels), Rita Potjeau (GOSA Gezinsbond Sint-Gillis-Waas),
Afwezig: William Vercauteren (assistentiewoningen Sint-Gillis-Waas)

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 11 december 2018
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt de leden van de ouderenadviesraad. Het verslag van 11 december
2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderenadviesraad.
Opmerkingen:
In het verslag (punt 4 subsidiedossiers) staat volgende zin “per 300 leden zetelt er 1
afgevaardigde in de ouderenadviesraad”. Deze zin zorgt voor verwarring en wordt aangepast
conform het huishoudelijk reglement van de ouderenadviesraad nl.: Elke vereniging heeft
recht op één vertegenwoordiger en bijkomend één vertegenwoordiger per begonnen
schijf van 300 leden.
Besluit:
Het verslag van 11 december 2018 wordt goedgekeurd mits de verduidelijking over het
aantal vertegenwoordigers per vereniging in de ouderenadviesraad.

Punt 2: Bewegen op verwijzen – voorstellen van het project
Inleiding: Veronique Crop (BOV-coach gemeente Sint-Gillis-Waas)
Bespreking: De powerpoint wordt als bijlage toegevoegd bij het verslag.
Opmerkingen:
-

Accent ligt op meer bewegen
Het is belangrijk om ook zelf je huisarts aan te spreken over dit project

Besluit:
-

-

Kennisname van het project bewegen op verwijzen in de gemeente Sint-Gillis-Waas.
De leden van de ouderenadviesraad vinden als bijlage bij het verslag een folder van
het project Bewegen op Verwijzen. Indien de leden meer folders wensen, graag een
seintje: 03 202 80 27 of welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
De BOV-coach komt eventueel op huisbezoek voor het eerste gesprek maar meestal
wordt afgesproken in GC De Route of het Welzijnshuis.
Welzijn onderzoekt de mogelijkheid van gebruik cafetaria sporthal Sint-Pauwels voor
het BOV-project.

Punt 3: Hernieuwing samenstelling ouderenadviesraad – procedure en timing
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
Binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad moeten de adviesraden
opnieuw geïnstalleerd worden. (dus uiterlijk 3 juli 2019)
Procedure en timing – is gelijk voor alle negen gemeentelijke adviesraden
04.02.2019

principebeslissing college van burgemeester en schepenen voor behoud van
de adviesraden, al dan niet behoud van de huishoudelijke reglementen

11.02.2019

start aanschrijven van lokale actoren en gebruikers die nu lid zijn (brief +
standaardformulier voor kandidaatstelling)

04.04.2019

gemeenteraadsbeslissing tot installatie van de adviesraden

19.04.2019

deadline indienen van de kandidaturen

??.05.2019

beslissing college van burgemeester en schepenen over de samenstelling
adviesraden

?

installatievergadering met verkiezing van o.a. voorzitter en ondervoorzitter

?

bekrachtiging door college van burgemeester en schepenen van o.a. voorzitter
en ondervoorzitter

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 februari 2019 principieel
beslist om de huidige adviesraden te behouden en biedt de ouderenadviesraad de
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mogelijkheid om het huishoudelijk reglement te herbekijken. (zie voorstel wijzigingen
huishoudelijk reglement)
De voorzitter overloopt het huishoudelijk reglement en de voorstellen van wijzigingen.
Opmerkingen:
- artikel 6 – samenstelling – de minimumleeftijd van 55 jaar blijft behouden
-

artikel 6 – samenstelling – geïnteresseerde ouderen
o toevoegen – de verhouding binnen de samenstelling stemgerechtigden
(vertegenwoordigers ouderenverenigingen/geïnteresseerde ouderen): max.
1/3 geïnteresseerde ouderen.
o toevoegen – geïnteresseerde ouderen mogen geen bestuurslid zijn van een
ouderenvereniging.

-

Artikel 6 – grootte van de vertegenwoordiging – aanpassen naar 1 effectief lid en 1
plaatsvervanger conform de andere adviesraden. Het aantal leden van een
vereniging heeft geen impact meer op het aantal vertegenwoordigers. Momenteel
hebben ouderenverenigingen recht op één vertegenwoordiger per vereniging en
bijkomend één vertegenwoordiger per begonnen schijf van 300 leden.

Stemming – de voorzitter beslist om over te gaan tot de stemming i.v.m. de grootte van de
vertegenwoordiging nl. het huishoudelijk reglement aanpassen naar 1 effectief lid en 1
plaatsvervanger per ouderenvereniging.
Aantal stemgerechtigden: 9
Aantal ja-stemmen: 7
Aantal neen stemmen:2
Aantal onthoudingen: 0
De ouderenadviesraad beslist met 7 ja-stemmen om in het huishoudelijk reglement de
grootte van de samenstelling aan te passen naar 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger per
ouderenvereniging.

Besluit:
- Kennisname procedure en timing hernieuwing samenstelling ouderenadviesraad
- De ouderenadviesraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het
huishoudelijk reglement ouderenadviesraad rekening houdend met de opmerkingen.
- De ouderenadviesraad beslist met 7 ja-stemmen om de grootte van de samenstelling
aan te passen naar 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger per ouderenvereniging.
- Het advies van de ouderenadviesraad wordt voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen en wordt toegevoegd aan het gemeenteraadsdossier
herziening huishoudelijk reglement ouderenadviesraad van 4 april 2019.
Punt 4: Memorandum ouderenadviesraad – stand van zaken
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
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Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018 heeft de ouderenadviesraad
aan de toenmalige voorzitters van de politieke partijen en toenmalige gemeenteraadsleden
(februari 2018) het memorandum overhandigd.
Het is echter niet de bedoeling dat het memorandum een dode letter blijft.
Opmerkingen: geen
Besluit:
- De ouderenadviesraad zal het memorandum overhandigen aan de nieuwe
gemeenteraadsleden.
- Het memorandum zal voortdurend geagendeerd en opgevolgd worden door de leden
van de ouderenadviesraad.
Punt 5: Subsidiedossiers ouderenverenigingen
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
De subsidiedossiers kunnen tot 28 februari 2019 worden ingediend bij Welzijn (Welzijnshuis,
Blokstraat 2 (ingang 5) 9170 Sint-Gillis-Waas.
Het ledenaantal zal bepaald worden zoals de ouderenadviesraad heeft verduidelijkt tijdens
het vorig overleg nl. alle leden zowel leden die wonen in de gemeente als leden, die wonen
buiten de gemeente worden beschouwd als volwaardige leden.
Momenteel hebben volgende verenigingen hun subsidiedossier ingediend: OKRA SintPauwels, OKRA Meerdonk, Ouden Van Dagen (Meerdonk), 60+ KVLV – Landelijke Gilde,
OKRA De Klinge, GOSA Gezinsbond Sint-Gillis-Waas, OKRA Sint-Gillis-Waas
Opmerkingen: geen
Besluit:
De verdeling van de subsidies ouderenverenigingen wordt voorgelegd aan de volgende
ouderenadviesraad.

Punt 6: Programma activiteiten 2019
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
a. Seniorenbal 21.03.2019
- De kaartverkoop (voorverkoop) start op maandag 4 maart 2019. Kaarten zijn te
verkrijgen aan de balie van het Welzijnshuis.
- Afspraken rond klaarzetten van de zaal – uur + vrijwilligers
Besluit: Welzijn doet nog een oproep voor klaarzetten zaal
b. Infosessie gezonde voeding (winkeloefening) 25.04.2019 om 14 uur – GC De
Route (kleine ontspanningszaal)
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-

interactieve sessie over gezonde voeding (winkeloefening) o.l.v. een diëtist
van Logo Waasland
Max. 20 deelnemers
Inschrijven bij Welzijn (welzijnshuis@sint-gillis-waas.be) – gratis deelname
Voorstel om eventueel een stuk fruit voor de deelnemers te voorzien?

Besluit: Deze infosessie wordt verder uitgewerkt door Welzijn.
c. Ambachtelijk weekend – uitstap 18.08.2019
- Jaarlijks wordt een bus uitstap georganiseerd voor 55plussers tijdens het
Ambachtelijk Weekend. Deze busrit gebeurt onder begeleiding van een
ervaren gids. Dit jaar kan de gemeente - bij uitzondering – geen beroep doen
op Georges Thielman en zal een andere gids worden aangesproken om deze
busrit + bezoeken aan activiteiten Ambachtelijk Weekend in goede banen te
leiden.
- De deelnemers betalen 5 euro per persoon. Vanaf dit jaar zullen de
deelnemers aangemoedigd worden om met een overschrijving te betalen.
- Inschrijven voor deze uitstap kan vanaf 22.07.2019. De inschrijvingen worden
op 13.08.2019 afgesloten.
Besluit: agendapunt wordt hernomen volgende adviesraad
d. Seniorenbal 17.10.2019
- Start kaartenverkoop op 01.10.2019
Besluit: agendapunt wordt hernomen volgende ouderenadviesraad.
e. Toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ 29.10.2019
- de overeenkomst tussen de gemeente en het theatergezelschap is
ondertekend. Een exemplaar is reeds terugbezorgd aan het
theatergezelschap.
- Praktische informatie (o.a. kaartenverkoop, bestelling gebakje) volgt later.
Besluit: agendapunt wordt hernomen volgende ouderenadviesraad.
f.

REVA-beurs rond mobiliteit 25.04 – 26.04 – 27.04 – Gent
Jaarlijks vindt de REVA-beurs plaats waar je tal van aanpassingen en hulpmiddelen
kan ontdekken voor zorgbehoevende mensen, personen/kinderen met een
beperking. Dit jaar staat het thema ‘mobiliteit’ in de kijker met aandacht voor de
problematiek van het openbaar vervoer, krukken, rollators en rolstoelen en
aangepaste auto’s.
Deze informatiebeurs gaat door in Flandres Expo, Gent op 25,26 en 27 april 2019.
Welzijn beschikt over 10 gratis toegangskaarten voor deze beurs. Deze
toegangskaart geeft ook toegang tot “Zie Zo” een beursevent voor slechtzienden en
blinden.
Besluit:
Leden van de ouderenadviesraad die interesse hebben voor een gratis
toegangskaart, geven een seintje aan Welzijn.
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g. Voorstel uitstap verenigingen
Welzijn heeft een mail van Carrousel theater producties gekregen. Zij bieden een
daguitstap aan (45 euro per persoon). In deze daguitstap is inbegrepen:
- Ophalen met de bus
- Bezoek aan de Waaslandhaven met bus en gids
- Warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht)
- Volledige namiddagshow met zang, humor + gelegenheid tot dans in
theater/feestzaal De Gekke Haan in Kallo
- Huiswaarts met de bus
Voorwaarden: minimum aantal personen 40, voorschot van 200 euro bij boeking
Besluit: Kennisname
h. Voorstel studie-uitstap ouderenadviesraad
– Benny en Maria werken dit verder uit. Wellicht een uitstap naar Red Star
Museum
Besluit: agendapunt wordt hernomen volgende ouderenadviesraad

i.

Provinciale trefdagen ouderen en lokaal beleid – inzetten op participatie
(organisatie Vlaamse Ouderenraad) – 7 mei 2019 in Congrescentrum Gent. Deze
trefdag richt naar voorzitter en leden ouderenadviesraad, bevoegde schepen en
ambtenaren ouderenbeleid.
Besluit: Welzijn bezorgt nog informatie aan de leden van de ouderenadvieraad.

Datum volgende vergadering
30 april 2019 om 9.30 uur in de raadzaal van het Administratief en Bestuurscentrum,
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

Seniorenbals 2020
Lentebal – donderdag 19 maart 2020
Herfstbal – donderdag 15 oktober 2020
in GC De Route
de zaalreservaties zijn in orde en de DJ heeft beide data alvast genoteerd in zijn agenda.
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