VERSLAG
Verslag: Ouderenadviesraad
Datum: dinsdag 21 september 2021 om 9.30 uur
Plaats: Welzijnshuis – bibzaal
Aanwezig: Andrea De Gendt, Rudiger Van Bogaert, Gisela Van Waebeeke, Maria
Steegmans, Luc Beeckman, Godelieve Van de Voorde, Roger Bauwens, Etienne
Stermersch, Rita Potjeau, François Thijs,
Verontschuldigd: Christianne Kessels, Adrienne Van Eetvelt, Benny Westerlinck, Anita
Pierssens, Paul De Saegher, Guido De Muynck
Afwezig: /
Enkel verslag: Carine Thyssen (WZV)

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 22 september 2020
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter wnd.)
Bespreking: Maria Steegmans verwelkomt alle leden en plaatsvervangers van de
ouderenadviesraad.
Tijdens de vergadering van 22 september 2020 is aan de secretaris gevraagd om meer
informatie te vragen i.v.m. het project netwerk 80+ in de gemeente Stekene. De gemeente
Stekene heeft hiervoor een draaiboek uitgewerkt.
Sinds 2006 organiseert de ouderenadviesraad van Stekene het project Netwerk 80+. Leden
van de ouderenadviesraad bezoeken de 80-plussers van de gemeente en nodigen hen uit
voor een ontmoetingsmoment. De aanwezigen krijgen eerst een rondleiding in het
woonzorgcentrum en kunnen nadien genieten van een warme maaltijd in het OCMW. De
senioren worden met een bus opgehaald.
Het verslag van 22 september 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de
ouderenadviesraad.
Opmerkingen: /
Besluit:
1. Het verslag van de ouderenadviesraad van 22 september 2020 wordt zonder/met
opmerkingen goedgekeurd door de leden van de ouderenadviesraad.
2. Het project Netwerk 80+ van de gemeente Stekene wordt besproken in het volgende
dagelijks bestuur en vergadering ouderenadviesraad. Het draaiboek project Netwerk
80+ wordt bij het verslag toegevoegd.
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Punt 2: Samenstelling ouderenadviesraad – wijzigingen
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter wnd.)
Bespreking:
De samenstelling van de ouderenadviesraad is gewijzigd. Volgende leden hebben hun
ontslag ingediend:
-

-

De heer Guido Sertyn als voorzitter van de ouderenadviesraad. Het college van
burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 januari 2021 kennisgenomen van
zijn ontslag.
De heer Andre Merckx heeft zijn ontslag als stemgerechtigd lid voor OKRA Meerdonk
ingediend.
Mevrouw Irene Van Campenhout heeft haar ontslag als plaatsvervanger voor OKRA
De Klinge ingediend.
De heer Pierre Moens heeft zijn ontslag als plaatsvervanger OKRA Sint-Gillis-Waas
ingediend.

De voorzitter wnd. verwelkomt de nieuwe gezichten in de ouderenadviesraad:
-

Schepen Vergauwen heeft de fakkel van schepen Meul overgenomen. Schepen
Vergauwen is o.a. bevoegd voor Welzijn, Landbouw, Polders.
Mevrouw Anita Pierssens is stemgerechtigd lid voor OKRA Meerdonk.
De heer Roger Bauwens is plaatsvervangend lid voor OKRA De Klinge.
De heer Guido De Muynck zetelt als deskundige in de ouderenadviesraad.

Opmerkingen: /
Besluit: De voorzitter wnd. wil alle oud-leden van de ouderenadviesraad bedanken voor hun
jarenlange inzet. Zij hebben allemaal al een bedankkaart ontvangen. De voorzitter wnd.
verwelkomt alle nieuwe leden van de ouderenadviesraad.
Punt 3: Verkiezingen voorzitter ouderenadviesraad
Inleiding: Krista Molders (secretaris)
Bespreking:
Guido Sertyn heeft zijn ontslag als voorzitter en als lid van de ouderenadviesraad ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 januari 2021
kennisgenomen van het ontslag. Maria Steegmans heeft vanaf het ontslag tot heden
(verkiezingen voorzitter ouderenadviesraad) als ondervoorzitter de functie van waarnemend
voorzitter opgenomen.
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Zoals beschreven in artikel 5.3. van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke
ouderenadviesraad heeft de secretaris van de ouderenadviesraad de leden en de
plaatsvervangers hiervan op de hoogte gebracht.
Alle leden hebben de mogelijkheid gekregen om zich kandidaat te stellen voor de functie van
voorzitter ouderenadviesraad. Geen enkel lid van de ouderenadviesraad heeft zich kandidaat
gesteld.
Na een tweede oproep heeft Maria Steegmans zich kandidaat gesteld. Ze wil de functie op
zich nemen op voorwaarde dat het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad terug een rol
krijgt. (artikel 3 structuur, artikel 4 bevoegdheden huishoudelijk reglement).
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: de voorzitter, secretaris en 2 leden van de
ouderenadviesraad. De bevoegde schepen kan deel uitmaken van het dagelijks bestuur met
raadgevende stem.
1. Verkiezing voorzitter ouderenadviesraad
Artikel 9 van het huishoudelijk reglement ouderenadviesraad – de verkiezing van de
voorzitter geschiedt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. De stemmen
kunnen enkel uitgebracht worden op de kandidaten die op de lijst voorkomen die de
secretaris heeft vastgesteld. Als geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen
behaalde, vindt een herstemming plaats met de kandidaten die de meeste stemmen
haalden. Bij staking van de stemmen, is de jongste in jaren verkozen.
De stemgerechtigde leden van de ouderenadviesraad brengen hun stem uit (procedure
volgens huishoudelijk reglement ouderenadviesraad)
Aantal stemgerechtigde leden: 8
Aantal ja-stemmen: 8
Aantal neen-stemmen:0
Aantal onthoudingen: 0

Er is een volstrekte meerderheid. Maria Steegmans is verkozen als voorzitter van de
ouderenadviesraad.
2. Verkiezing ondervoorzitter ouderenadviesraad
Door de verkiezing van Maria Steegmans als voorzitter van de ouderenadviesraad is de
functie van ondervoorzitter vacant.
Leden van de ouderenadviesraad kunnen zich voor de functie ondervoorzitter schriftelijk
kandidaat stellen bij de secretaris. Als er kandidaten zijn, dan zal tijdens de volgende
ouderenadviesraad de ondervoorzitter verkozen worden.
3. Bevestiging samenstelling dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad is op vraag van de vroegere ondervoorzitter
- nu de huidige voorzitter – Maria Steegmans terug geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur
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bestaat uit Maria Steegmans, Rudiger Van Bogaert, Benny Westerlinck en Krista Molders
(secretaris). Schepen Vergauwen maakt als raadgevend lid deel uit van het dagelijks
bestuur.
Opmerkingen:
Besluit:
1. Maria Steegmans is verkozen als voorzitter van de ouderenadviesraad. De verkozen
functie wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen (artikel 5.3. huishoudelijk reglement ouderenadviesraad)
2. Door de verkiezing van Maria Steegmans als voorzitter van de ouderenadviesraad is
de functie van ondervoorzitter vacant. Leden van de ouderenadviesraad kunnen zich
voor de functie van ondervoorzitter zich kandidaat stellen. Als er kandidaten voor
deze functie zijn, dan zal tijdens de volgende ouderenadviesraad de ondervoorzitter
verkozen worden.
3. De leden van de ouderenadviesraad gaan akkoord met de samenstelling van het
dagelijks bestuur.
Punt 4: Gezonde gemeente – vertegenwoordiging ouderenadviesraad
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
De gemeente Sint-Gillis-Waas is al verschillende jaren een Gezonde Gemeente. Dit betekent
dat we samen met onze hoofdpartner Logo Waasland gezonde acties uitwerken voor alle
inwoners van onze gemeente zoals project 10.000 stappen, valpreventie …
Elk jaar komt 2 tot 3 keer per jaar de stuurgroep Gezonde Gemeente samen met allerlei
partners om deze gezonde acties vorm te geven. Er is o.a. een afvaardiging vanuit de
sportraad, jeugdraad en ouderenadviesraad.
Guido Sertyn heeft tot aan zijn ontslag deel uitgemaakt van de stuurgroep Gezonde
Gemeente maar heeft ook zijn ontslag ingediend voor de stuurgroep Gezonde Gemeente.
Vraag aan de leden van de ouderenadviesraad wie de ouderenadviesraad wil
vertegenwoordigen in de stuurgroep Gezonde Gemeente.
Opmerkingen:
Besluit: Andrea De Gendt wil de ouderenadviesraad vertegenwoordigen in de stuurgroep
Gezonde Gemeente.
Punt 5: Leeftijdsvriendelijke gemeente – stand van zaken
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
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Om de leefwereld van de 65-plussers uit onze gemeente beter te leren kennen doet de
gemeente samen de ouderenadviesraad beroep op professor Christel Geerts van het
departement gerontologie (VUB).
Dit onderzoek kadert in het model van ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het onderzoek betreft een bevolkingsonderzoek bij
alle 65-plussers in onze gemeente aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde
vragenlijst.
Deze vragenlijst bevat een aantal thema’s zoals de omgeving, gezondheid, welbevinden. De
resultaten van de bevraging laat het bestuur toe om een toekomstig seniorenbeleid uit te
bouwen en bij te sturen op basis van deze inwonersbehoeften.
De bevraging loopt van 1 september 2021 tot 31 oktober 2021.
Aan alle leden van de ouderenadviesraad is gevraagd om de bevraging bekend te maken
binnen hun vereniging. We beseffen dat niet alle 65-plussers zich thuis voelen in de digitale
wereld en daarom is aan alle leden van de ouderenadviesraad de vraag gesteld om tijdig
hun aantal gedrukte exemplaren door te geven aan de secretaris van de ouderenadviesraad.
Zij kunnen het gevraagde aantal exemplaren na de vergadering alvast meenemen en
verspreiden onder hun leden.
Professor Geerts hoopt dat onze gemeente minstens de gemeente Bredene evenaart met +/300 ingevulde exemplaren.
Opmerkingen:
Besluit: Alle leden van de ouderenadviesraad worden aangemoedigd om deze bevraging
ruim te verspreiden binnen de leden van hun vereniging.

Punt 6: Memorandum ouderenadviesraad
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
1. Mobiliteitsplan (toelichting schepen Vergauwen)
• Op 4 oktober 2021 vergadert de mobiliteitsadviesraad. De voorzitters van
alle adviesraden (ook de ouderenadviesraad) worden uitgenodigd.
(Welzijn heeft Mobiliteit op de hoogte gebracht – nieuwe voorzitter
ouderenadviesraad)
• Op 7 en 14 oktober 2021 telkens om 20 uur zijn er infomomenten voor de
bevolking. Op 7 oktober is dit een digitaal infomoment. Op 14 oktober live
in de bibzaal.
2. Wonen
•

•

Vanuit Wonen worden er twee infoavonden georganiseerd rond
verschillende woonvormen. Deze infomomenten zijn gepland op 9
december 2021 en 10 februari 2022 telkens om 19.30 uur in GC De Route.
Mark De Kimpe, deskundige Wonen (al dan niet in samenwerking met
Interwaas) is bereid om aan de leden van de ouderenadviesraad
toelichting te geven over het lokaal woonbeleid als de ouderenadviesraad
dit wenst.
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3. Gerealiseerde acties
•
•
•
•

In GC De Route zijn de toegangsdeuren vervangen door schuifdeuren. De
schuifdeuren verhogen de toegankelijkheid van het gebouw. Er worden
ook schuifdeuren in het nieuwe parochiecentrum De Klinge geplaatst.
De gemeente heeft twee mobiele beweegbanken aangekocht (via Sport).
De beweegbanken zullen op verschillende locaties in de gemeente staan.
Sport werkt ook aan een oefenbundel voor de beweegbanken.
Op vraag van de ouderenadviesraad voorziet de gemeente meer en meer
rustbanken. Er is een rustbank geplaatst aan het kerkhof. (ingang kant
bibliotheek)
Sociaal-culturele participatie – mogelijkheid tot deelname van de
ouderenverenigingen aan de cultuurbeurs. Het dagelijks bestuur van de
ouderenadviesraad heeft aan de cultuurraad gevraagd om – indien
mogelijk – de cultuurbeurs zo snel mogelijk te laten plaatsvinden zodat het
sociaal-culturele leven terug een boost kan krijgen.

Opmerkingen: Positieve reacties vanuit Sint-Pauwels i.v.m. de beweegbank. De bank wordt
daar veel gebruikt.
Besluit:
1. Kennisname infomomenten bevolking rond het mobiliteitsplan op 7 en 14 oktober
2021.
2. Wonen – de ouderenadviesraad neemt kennis van de infoavonden rond wonen en de
verschillende woonvormen.
3. De ouderenadviesraad neemt kennis van de al gerealiseerde acties uit het
memorandum.
Punt 7: activiteiten 2021
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
1. Ambachtelijk Weekend 2021
• er waren dit jaar 16 deelnemers. Welzijn heeft nog een kleinere bus
kunnen aanvragen aan de busmaatschappij.
• Geen brochure – vraag om terug een brochure te voorzien want enkel op
website is niet handig
• Geen cash – betalen via overschrijvingen
Voorstel om de uitstap van het Ambachtelijk Weekend te hernemen in 2022. Vanuit
de gemeente wordt voorgesteld om de uitstap enkel te laten doorgaan bij een
minimumaantal deelnemers (20 of 25 deelnemers)
2. Seniorenbal 18 november 2021 – kan doorgaan volgens de geldende regels.
Welzijn werkt de organisatie verder uit.
Opmerkingen:/
Besluit:
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1. Ambachtelijk Weekend – uitstap – de vraag om terug een brochure te voorzien
wordt doorgegeven aan Cultuur en Toerisme. De uitstap wordt in 2022 terug
georganiseerd op voorwaarde dat er minstens 20/25 deelnemers zijn.
2. Seniorenbal 18 november 2021 – het seniorenbal kan doorgaan op 18 november
2021 volgens de geldende maatregelen. Welzijn werkt de organisatie verder uit.

Punt 8: activiteiten 2022
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
1. Seniorenbals – de seniorenbals voor 2022 zijn ingepland op 17 maart 2022 en 20
oktober 2022. Voorstel seniorenbals 2023 (boeken van de zaal + DJ) donderdag 23
maart 2023 en donderdag 19 oktober 2023.
2. Voorstellen vormingen
• Voortijdige zorgplanning (vragen rond wilsonbekwaamheid, ondraaglijk
lijden, rechten als patiënt)?
• orgaandonatie
• AED-cursussen – voorzien van 1 cursus voor de leden ouderenadviesraad of
verspreiden over de 4 deelgemeenten.
Opmerkingen:
•
•

voorkeur om de cursussen te verspreiden over de 4 deelgemeenten.
Belangrijk dat er in elke vereniging minstens 1 persoon deze cursus volgt of
op de hoogte is van AED

Besluit:
1. De ouderenadviesraad neemt kennis van de planning seniorenbals 2022. De
voorgestelde data voor seniorenbals 2023 worden goedgekeurd (o.v.v. beschikking
zaal en DJ). Welzijn maakt een vooraankondiging van de seniorenbals 2022 en 2023
en ligt deze ter beschikking tijdens het bal van 18 november 2022.
2. De ouderenadviesraad weerhoudt volgende vormingssessies: voortijdige
zorgplanning en AED-cursussen. Welzijn neemt met Wase Hulpdienst en de
coördinator vrijwilligerswerk contact op om concreet af te spreken i.v.m. de
vormingen.
Punt 9: subsidies ouderenverenigingen
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
1. Extra subsidies voor de ouderenverenigingen n.a.v. COVID19 (CBS 28.09.2021)
Het college van burgemeester en schepenen heeft – op basis van de
gemeenteraadsbeslissing van 3 september 2020 – beslist dat alle erkende
ouderenverenigingen in 2020 twee keer subsidie ontvangen. Voor de
ouderenverenigingen is deze extra subsidie uitbetaald op basis van het werkingsjaar
2019.
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2. Werkingsjaar 2021 en subsidies
Voor het werkingsjaar 2020 heeft het college in zitting van 7 december 2020 beslist
om de ouderenverenigingen hetzelfde subsidiebedrag toe te kennen dat ze ook
ontvangen hebben voor het werkingsjaar 20219. De ouderenverenigingen waren ook
vrijgesteld van het indienen van het jaarlijks subsidiedossier. De reden van deze
beslissing is de impact van COVID-19 op de werking van het verenigingsleven.
Daardoor werden verschillende activiteiten van de ouderenverenigingen geannuleerd
of uitgesteld.
Vraag aan de ouderenadviesraad wat hun standpunt is over de uitbetaling van
de subsidies voor het werkingsjaar 2021 rekening houdende dat de werking van
verschillende ouderenverenigingen pas begin september 2021 voorzichtig
zijn/worden hervat.
Wordt aan het college nog eenmalig gevraagd om hetzelfde subsidiebedrag toe te
kennen gebaseerd op 2019 en een vrijstelling van het indienen van het jaarlijks
subsidiedossier? Of zijn er andere voorstellen?
Opmerkingen: /
Besluit:
1. Kennisname toekenning extra subsidies voor de ouderenverenigingen.
2. De ouderenadviesraad adviseert het volgende i.v.m. de toekenning subsidies
werkingsjaar 2021: vrijstelling indienen van subsidiedossier voor het werkingsjaar
2021 en het behoud van hetzelfde subsidiebedrag gebaseerd op het werkingsjaar
2019.

Punt 10: Mededelingen/rondvraag
1. EDC of European Disability Card – 65-plussers kunnen deze kaart aanvragen als je
al een dossier hebt bij o.a. FOD Sociale Zekerheid (reeds in het bezit van een
parkeerkaart). Als je een parkeerkaart bij FOD Sociale Zekerheid wenst aan te
vragen, informeer zeker om naar de EDC.
De kaart is gratis De kaart bevordert de toegang tot cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding. Er zijn verschillende voordelen o.a. gratis toegang voor
begeleiding, voorbehouden plaatsen in cultureel centrum. De gemeente Sint-GillisWaas is eveneens opgenomen in de lijst.
Voor meer informatie over de EDC (en/of erkenning en/of aanvragen parkeerkaart)
kan je steeds terecht bij het Welzijnshuis (Nele Stevens).
2. Brochure Welzijnshuis – alle leden van de ouderenadviesraad ontvangen de
brochure Welzijnshuis. In deze brochure staat alle info over het aanbod van diensten,
hulpverlening enz. in het Welzijnshuis.
3. Brochure ‘Alles weten over ouder worden’ – een brochure van de Koning
Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat. Dit is een praktische gids geeft
antwoord op allerlei vragen rond wonen, werk/vrije tijd, relaties, grootouder zijn,
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gezondheid, je vermogen en jezelf beschermen, schenken/nalaten. Het is mogelijk
om via de Boudewijnstichting enkele exemplaren aan te vragen. Wie interesse heeft,
geeft een seintje aan de secretaris van de ouderenadviesraad.
4. Nieuwsbrief Vlaamse Ouderenraad – je kan als lid van de ouderenadviesraad
intekenen op de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad. Je ontvangt dan
regelmatig nuttige informatie over items die ouderen aanbelangen.
Je meldt je aan via de website www.vlaamse-ouderenraad.be en klik of vul het icoon
‘schrijf je in op de nieuwsbrief” in.

Datum volgende vergadering – 25 januari 2022 om 9.30 uur
vergaderzaal ’t Hoogeinde (1ste verdieping Welzijnshuis) gevolgd door receptie in Den
Dries (1ste verdieping Welzijnshuis)
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