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0. Verwelkoming van de leden van de SAR voor de beleidsperiode 2019-2024
Woordje van de nieuwe voorzitter Marleen Lepla:
“In deze eerste algemene vergadering van de SAR in de nieuwe legislatuur wens ik
iedereen een gelukkig en gezond jaar toe.
Marcel Vandamme, die in de vorige legislatuur de taak van voorzitter overnam van
Jaak Sercu,, deelde aan de leden van het DB mee geen kandidaat voorzitter meer te
zijn. In de vergadering van 17 september 2018 werd ik gevraagd om, na mijn
mandaat als schepen van senioren, voorzitter te worden omdat ik misschien wel de
ideale brug zou vormen tussen het schepencollege en de SAR.
Ik heb toen enkele dagen bedenktijd gevraagd. Op 28 september stuurde ik volgende
mail naar de secretaris: Ik heb over jullie vraag in verband met het opnemen van het
voorzitterschap van de SAR nagedacht. Ik heb besloten mij kandidaat te stellen voor
deze functie. Ik hoop samen te kunnen werken met een dynamisch dagelijks bestuur
en enthousiaste leden van de algemene vergadering. In het beleid van de gemeente
verdienen wij als senioren de nodige inspraak en aandacht. Ik heb mijn ex-collega’s
schepenen dan ook medegedeeld dat ik het hen niet gemakkelijk zou maken.
4 senioren hebben hun mandaat niet meer opgenomen. Wij mogen wel 5 nieuwe
senioren verwelkomen.
Dit betekent dat mensen zich hier goed voelen. Ik wens langs deze weg de leden die
al jaren deel uitmaken van deze groep te bedanken voor hun jarenlange inzet en ik
hoop dat wij nog jaren van hun ervaring en inzet kunnen genieten.”

1. Overlopen van de leden vanuit de seniorenvereriningen, de schepen van de
Senioren, de leden vanuit de diensten (OCMW, WZC’s), onafhankelijk lid, expert

Voor NEOS zijn dit Claerhout Karel, Crombez Lucrèce, Jacobs Luc, Lambrecht
Bernard, Pattyn Raphaël, Sarazijn Robrecht en nieuw lid Stragier Walter
Voor OKRA Centrum zijn dit Devoldere Daniel, Devos Jos en nieuw lid Gerard
Dominiek
Voor OKRA Koolskamp zijn dit De Vlaeminck Antoine en Van Geluwe Erik
Voor OKRA De Tassche zijn dit Depoortere Remi en KIndt Marie-Jeanne
Voor S-PLUS zijn dit Espeel Christa, nieuw lid Olivier Mario en Noël Van Bruwaene
Voor VIEF zijn dat Bonte Erna, Carron Christiane, Delaere Jeannine en ikzelf
Voor Vl@s is dit Fons Lammertyn
Als vertegenwoordiger van het OCMW is dit Brenda Bauwen
Als vertegenwoordiger van de Woonzorgcentra zijn dit nieuw lid Kathleen Moyaert,
nieuw lid Gayse Rebecca en Lemey Renaat
Als onafhankelijk lid is dit Vandewiele Jan
Als expert wordt Marcel Vandamme aangesteld.
Wie het mandaat van schepen van senioren krijgt, wordt in het 1ste schepencollege
van 07/01 besproken. Eenmaal de naam bekend is, zal hij/ zij uitgenodigd worden
naar de vergaderingen.

2. Bevestiging van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en de leden van het
dagelijks bestuur.
Voorstel van de mandaten die op de AV bevestigd worden:
Marleen Lepla als voorzitter
Luc Jacobs als ondervoorzitter
Renaat Lemey als secretaris
Jan Vandewiele als penningmeester

Leden van het dagelijks bestuur:
Marleen Lepla als voorzitter, Luc Jacobs als ondervoorzitter, Renaat Lemey als
secretaris, Jan Vandewiele als penningmeester
Overige leden zijn:
Jeannine Delaere, Jos Devos, Marie-Jeanne Kindt, Fons Lammertyn, Kathleen
Moyaert, Noël Van Bruwaene en Erik Van Geluwe
De schepen van senioren wordt daar eveneens aan toegevoegd.

3. Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering (dd. 01/10/2018)
Het vorig verslag wordt door Renaat overlopen en goedgekeurd.

4. Goedgekeurde statuten SAR
De vorige versie van de statuten werden in de gemeenteraad van 30 april 2001
goedgekeurd.
Ieder lid van de vergadering kreeg de statuten op een uitgeprint exemplaar.
Deze statuten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 17/12/2018.
Erik zal vragen deze statuten ook op de website te laten zetten.
Wij hebben in de vorige algemene vergadering van 1/10/2018 volgende
aanpassingen goedgekeurd:
Bij artikel 3 stond ‘als diensten worden erkend het Rust en Verzorgingstehuis (RVT,
de thuiszorgdienst) vervangen door
De wooncentra die gelegen zijn in de gemeente, de thuiszorgdiensten, het Sociaal
Huis OCMW
Deze vertegenwoordigers hebben wij verplaatst naar leden met raadgevende stem
Wij hebben volgende alinea’s toegevoegd of uitgebreid:
de raad kan steeds onafhankelijke leden en deskundigen (met een maximum van 2)
coöpteren om in de seniorenraad te zetelen met stemrecht en kan daarnaast steeds
deskundigen uitnodigen om zich te laten adviseren over de te behandelen
problemen. We leggen geen leeftijdsgrens op.
Bij artikel 5 duur van het mandaat hebben wij de 1ste zin ‘ het mandaat van de leden
van de seniorenraad geldt voor een periode van 6 jaar en is onbezoldigd' laten staan.
De volgende zin: het vervalt samen met het aftreden van de gemeenteraad en
binnen de maand na het in functie treden van de nieuwe gemeenteraad dient de
seniorenraad opnieuw volledig te worden samengesteld. Werd vervangen door de
tekst die er nu staat.
Bij artikel 6 dagelijks bestuur:
Er stond: dit bestaat uit één voorzitter, één ondervoorzitter, één secretaris, één
schatbewaarder en twee leden
Die 2 leden hebben wij vervangen: zie tekst van de statuten.

5. Evaluatie Seniorenweek 2018 en initiatieven voor de nieuwe seniorenweek.
De seniorenweek liep in Ardooie van 8 oktober tot 15 oktober.
Samen tafelen is doorgegaan op maandag 8 oktober en was volzet.
De kaartenverkoop voor de seniorenmatiné in het Hofland verliep goed.
Beide initiatieven werden positief geëvalueerd en worden voorgesteld om te
hernemen het komende jaar in de seniorenweek.
Op vrijdagnamiddag 05/10 kwam prof. em. Jef Breda over het belang van de
senioren in onze maatschappij én onze gemeente. Belangrijk was dat we aan
bewustwording konden doen: een ruimer publiek laten inzien welke kracht, belang en
invloed de senioren hebben. We slaagden er in om ruim 100 mensen te bereiken!
Met dank aan Neos voor de goede reclame en grote aanwezigheid van zijn leden.
Het blijft belangrijk dat elke organisatie zijn leden warm maakt én geen activiteiten
voorziet in de seniorenweek! Dit bepaalt een groot deel van het succes van de
opkomst.
Strategisch was 05/10 een goede datum, gezien dit dicht bij de
gemeenteraadsverkiezingen zat.
De nieuwe zaal De Tassche is prima meegevallen. We voorzagen ook vervoer heen
en terug (ook met Link58).
De zaal werd klaargezet door een groepje vrijwilligers die vooral Okraleden waren
(met dank ook aan deze groep ook voor het opruimen!). Rebecca had de coördinatie
en heeft dit voortreffelijk gedaan.
Met prof. Jef Breda is de voorbereidende samenkomst goed geweest, maar voor
enkele leden van het DB vonden dat hij nog wat scherper uit de hoek mocht komen
en meer zijn persoonlijk standpunt mocht innemen. Er waren heel veel vragen uit het
publiek die zorgden voor een vlotte dynamiek.
De volgende seniorenweek van Ardooie gaat door van maandag 07/10/ tot
13/10/2019.
Als belangrijk thema willen we op vrijdag 11/10 in het Zonneke een debat of een
studiedag met standen (nog te bespreken op het DB) over levenslang wonen en
veilig en kwalitatief wonen voor senioren in Ardooie-Koolskamp met aandacht voor
de subsidies, de ondersteuning die je als particulier kan krijgen, maar evenzeer het
luik van de seniorenwoningen in onze gemeente en het wachtlijstenbeleid (zo ook
voor de assistentiewoningen in de wzc’s van de gemeente). Beide sociale
bouwmaatschappijen ( De Mandel en Help Elkander) dienen hun plaats te krijgen.

6. Evaluatie voorbije beleidsperiode DB en AV.
Een positieve evaluatie over de werking van beide organen en de genomen
initiatieven (de inhoud van de seniorenweek, de seniorengids, de steun voor de
initiatieven als de Loods, de warme tuinen, zorgcoach,…) enz.
Met dank aan Marcel voor de overbrugging die hij maakte als voorzitter nadat Jaak
Sercu zijn mandaten had neergelegd in het midden van de beleidsperiode.

In de volgende periode zal het belangrijk zijn voldoende te wegen op het beleid en
onze punten uit het memorandum op te volgen.

7. Opvolging geven aan de punten uit het memorandum/ Voorstel voorstelling
van de SAR op het schepencollege/ Hoe opvolging geven aan de
gemeenteraden.
Naar aanleiding van de verkiezingen van 14 oktober 2018 heeft de SAR op 17
februari 2018 een persvoorstelling gehouden waarbij wij de voorzitters van de diverse
politieke partijen en de beleidsmensen hebben uitgenodigd om ons MEMORANDUIM
vanuit de SAR voor te stellen met als bedoeling dat de nieuwe beleidsmakers
rekening zouden houden met de senioren vanaf 60 jaar die volgens de prognoses in
2018 30% van de Ardooise bevolking uitmaken. In 2025 zou dit zelfs 33% worden.
Wij hebben 5 speerpunten:
•
•
•
•
•

Hindernissen wegwerken op vlak van mobiliteit en gebruik van openbare
gebouwen
Ardooie zet zich in om armoede en kwetsbaarheid bij ouderen te verminderen
Breng de buurten blijvend in beweging
Zorg dat elke senior in een kwalitatieve en aangepaste woning kan wonen
Investeer door samenwerking in de realisatie van een volwaardig
zorgcontinuüm, van ondersteuning aan huis tot residentiële ouderenzorg.

Ieder lid krijgt op de vergadering dit memorandum
Het is de bedoeling dat wij adviezen blijven geven aan de beleidsmakers en dat wij
opvolgen wat in de gemeenteraden voor senioren wordt bereikt.
We agenderen de opvolging telkens op de AV en vragen wie gericht dit wil opvolgen.
Veel hangt ook af van de goede samenwerking met de nieuwe schepen voor
Senioren.
Het dagelijks bestuur keurt ook goed dat in de eerste maanden van de nieuwe
beleidsperiode ook een gesprek met de burgemeester en het schepencollege
plaatsvindt. Dit wordt goedgekeurd door de AV.
Het is ook belangrijk dat we geregeld naar buiten komen en SAR als naam en
belangrijk adviserend orgaan geregeld in de kijker zetten (daarom vandaag ook
persaanwezigheid).
Ook in het huis-aan-huisblad van de gemeente Ardooie dienen we te zorgen voor
voldoende publicaties: Robbrecht zit in de redactieraad, maar zal versterkt worden
door Marleen die zich kandidaat zal stellen. Belangrijk is om tijdig de info door te
geven.

8. Financies
Het saldo van de rekening was 785,71 euro op 18/12 (bijeenkomst dagelijks
bestuur). Een overzicht werd toen gebracht van de kosten van de seniorenweek die

betaald zijn: kosten kopies voor flyers/ affiches verspreiding programma (125euro) ,
kosten taart/ koffie (199,92euro), boekenbon spreker prof. Breda (75euro).
Er is een op vandaag een saldo van 1126,56 euro. Onze toelage 2018 is gestort (341
euro) en er is een banktaks van 0,15 euro afgetrokken.

9. Nieuws uit de adviesraden WOAS, Vlaamse Ouderenraad
Marcel en Robbrecht zijn bereid om hun mandaten in de werkgroepen van de
Vlaamse Ouderenraad en de RPO (= Regionaal Platform Ouderenbeleid – als
opvolger WOAS) verder op te nemen en de SAR te informeren.
06/05/2019: volgende bijeenkomst van RPO als studiedag over het Decreet Sociaal
Beleid.
De nota’s die Robbrecht en Marcel doormailen zijn lijvig en ze zullen indien mogelijk
de insteken van de vergadering erbij mailen zodat accenten al meegenomen kunnen
worden.

10. Varia

- Vragen van de leden aan de Schepen van Senioren: We willen een schepen voor
senioren die nog assertiever het thema seniorenbeleid bespreekt en voorlegt aan het
schepencollege en dat de schepen in communicatie treedt met de SAR en vraagt
naar adviezen, zodat de SAR opgewaardeerd wordt.
- In kader van het nieuwe beleidsplan BBC: graag worden we als SAR betrokken en
geïnformeerd. Het huidige BBC loopt nog tot eind 2019. Het nieuwe plan dient de
komende maanden opgesteld te worden. Wij willen als Sar hierin een plaats krijgen.
Marleen stuurt de vragen van de omgevingsanalyse alvast door en ze zullen bij het
verslag gevoegd worden.
- Lidmaatschap tijdschrift Actueel van de Vlaamse Ouderenraad: Renaat vraagt voor
elk lid terug een abonnement aan.
- Opname van de Seniorengids in de nieuwe informatiebundel voor de inwoners:
Marleen en Renaat overlopen de bestaande gids en zorgen voor de nodige
aanvullingen en de wijzigingen. Het stuk over erfrecht schrappen we.
- Verslagen op de website van de gemeente Ardooie: Erik zal hiervoor zorgen. Hij
maakt een afspraak met Christophe Dujardin, ICT-medewerker van de gemeente.
- VIEF geeft een info-namiddag over de nieuwe erfeniswetgeving. Vraag: dienen we
met de SAR dan nog een initiatief te nemen? De leden willen dit. Te plannen in juni
2019 vooraleer in september de veranderingen in voege treden. Het dagelijks
bestuur volgt op.
- Thema ‘fusie van gemeenten’: leeft dit voldoende? Is dit niet te vroeg in deze
legislatuur? Wel op te volgen de komende jaren.

- Elk lid kreeg op de vergadering een overzichtsblad met de namen/ adressen/
telefoonnummers/ mandaten van elk lid van de SAR. De gegevens van de Schepen
dienen nog aangevuld te worden.

11. Receptie
Receptie aangeboden door de gemeente en fotomoment met de pers.

DATA VERGADERINGEN 2019:
DAGELIJKS BESTUUR
18 maart 2019
24 juni 2019
16 september 2019
16 december 2019

ALGEMENE VERGADERING
1 april 2019
8 juli 2019
30 september 2019
6 januari 2020

