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0.

Verwelkoming
Wij verwelkomen en stellen Schepen Mevr. Terry Callens voor die het seniorenbeleid onder haar
bevoegdheden heeft. Zij is eveneens Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
In de maandelijkse OCMW-raad (vroegere naam) wordt enkel nog de persoonsgebonden materie
voorgelegd.
Daarnaast heeft Terry nog volgende bevoegdheden: huisvesting – woonbeleid – personen met een
beperking en sport.
Wij hopen op een goede en vlotte samenwerking
Zij is telefonisch te bereiken op 0472/58 23 88. Haar zitdag is in het gemeentehuis elke woensdag van
16u tot 17u. In de voormiddagen is Terry meestal in het OCMW-gebouw. Er kan altijd een afspraak
gemaakt worden.
De leden van het DB stellen zichzelf voor zodat Terry weet wie ze zijn en voor welke organisatie ze
staan.
Oproep:
Vanuit de SAR dienen we aan de burgemeester en de schepenen onze speerpunten van het
memorandum bekend te maken, zodat deze opgenomen worden in het nieuw op te stellen
beleidsplan (dat geldt voor de periode 2020 tot 2025). Een gesprek met hen dient te gebeuren voor
29/04.
Als we de statistieken van Ardooie uit 2017 bekijken dan stellen we vast dat:
17,9 % van de totale bevolking bestaat uit inwoners tussen 0 en 17 jaar
21,5 % van de totale bevolking bestaat uit inwoners tussen 65 en 79 jaar
7,4 % van de totale bevolking bestaat uitinwoners van 80 jaar en ouder
Daarom moet onze 1ste vraag aan de Burgemeester en het Schepencollege zijn:
Het aanstellen van een seniorenconsulent zoals al jaren geleden een jeugdconsulent in dienst werd
genomen. (trouwens een programmapunt van Groep 82).
AFSPRAAK:
Een werkgroep komt samen op woensdag 10 april 2019 om 09u in het schepenzaaltje van het
gemeentehuis.
Leden van deze werkgroep zijn: Marleen, Brenda, Rebecca, Daniel, Robrecht, Luc, Lucrese, Walter en
Renaat.

1.

Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van 07/01/2019 wordt goedgekeurd.
De verslagen zijn allen terug te vinden op de website van ardooie.be
Link: https://www.ardooie.be/over-ardooie/adviesraden/sar.aspx

2.

Voorbereiding Seniorenweek 2019
Deze week gaat door van 7 tot en met 13 oktober ‘19
Op 11 oktober voorzien wij in ’t Zonneke een infomoment waarbij afgevaardigden van Wonen
Vlaanderen en de diverse huisvestingsmaatschappijen die in onze gemeente werkzaam zijn uitleg
komen geven over hoe zij werken en hun wachtlijsten opvolgen en behandelen. Aanwezige senioren
zullen vragen kunnen stellen.
Volgende 3 woonpartners worden gecontacteerd:
-Wonen Vlaanderen: Stefaan.Lombaert@rwo.vlaanderen.be
-De Mandel Roeselare: Stefanie Vandenabeele: info@demandel.be
-Helpt Elkander: Chris Bossuyt info@helptelkander.be
We zullen ook het SVK uit Roeselare eveneens uitnodigen:
Machteld Demeulenaere: machteld@svkRoeslerare.be
Seniorenwoningen in Ardooie en de Walstraat in Koolskamp: in OCMW werd afgesproken de
woningen niet meer te verhuren als ze één na één komen vrij te staan. Zullen afgebroken worden en
vervangen worden voor nieuwe seniorenwoningen (gemeente zelf bouwen of afspraken maken met
een bouwmaatschappij). Terry kan dit toelichten.
Tenslotte dienen ook beide woonzorgcentra hun aanbod toe te lichten.
We zullen nu al contacten leggen met de vraag of iedereen bereid is mee te werken (o.a. datum
doorgeven zodat deze kan genoteerd worden in hun agenda), maar het concept van deze dag dient
door de werkgroep seniorenweek voorbereid te worden.
AFSPRAAK:
De werkgroep komt samen op woensdag 10 april 2019 om 10u30 in het schepenzaaltje van het
gemeentehuis.
De leden van de werkgroep zijn: Marleen, Brenda, Rebecca, Daniel, Robrecht, Lucrese, Antoon,
Renaat
(Opmerking gemaakt van de leden van het DB aan het beleid/ bevoegde schepen op de bijeenkomst
van het dagelijks bestuur:
Er zijn heel wat sociale woningen in Ardooie (De Mandel) en in Koolskamp (Helpt Elkander). Het
OCMW heeft heel wat seniorenwoningen en de gemeente een klein aantal sociale woningen in
beheer.
Het is Wonen Vlaanderen die vaststelt dat in het BSO = Bindend Sociaal Objectief een 34 sociale
woningen te weinig zijn in Ardooie. Hier worden gezinswoningen mee bedoeld.
Daar zal de gemeente dus een tandje moeten bijsteken.
Vanuit de SAR volgen we dit op en sturen na de vormingssessie een brief naar de gemeente om dit
hoog op de agenda te zetten en het aantal woningen te laten stijgen.)

3.

Opname van de seniorengids in het nieuwe infoboekje Ardooie
De voorzitter had een mail gestuurd naar Schepen Véronique Buyck om een afspraak te maken om
even samen te zitten om dit item te bespreken.
Zij deelde telefonisch mee dat de voorzitter zal uitgenodigd worden om dit samen te overlopen.
Planning tweede jaarhelft. Terry en Marleen volgen de planning en inhoud op.

4.

Te plannen vormingsmoment over erfenisrecht
VIEF heeft op 11 februari ll. een uiteenzetting over dit onderwerp laten doorgaan in ’t Hofland.
Na het betoog werden de aanwezigen aangeraden om even bij de notaris langs te gaan ( info wordt
gratis verstrekt) daar voor iedere persoon dit recht anders kan zijn naargelang de persoonlijke situatie.
Doen we dit ook? We organiseren niet onmiddellijk in de komende maanden een vormingsmoment,
maar vragen aan de notaris om een infotekst op te stellen over het nieuwe erfenisrecht om te laten
verschijnen in het volgende infoblad van Ardooie-Koolskamp.
Dit is het aanbod van onze kant uit verbreden en vragen ook of hij iets wil schrijven over het belang
van de zorgvolmacht.

5.

Abonnementen tijdschrift Actueel en infoboekje werking SAR
Renaat vroeg de abonnementen voor de SAR-leden aan. 130 euro werd overgeschreven door Jan.
Renaat vraagt nog een abonnement aan voor Terry (als schepen krijgt ze blijkbaar geen gratis
abonnement - op adres van het OCMW).

6.

Inspraak over basisbereikhaarheid
In het kader van de hervorming van het openbaar vervoer werd Vlaanderen ingedeeld in 15
vervoerregio’s. De vervoerregio’s zijn sinds 1 januari van start gegaan met het oprichten van
een vervoerregioraad. De vervoerregioraad is nu hét basisplatform voor overleg over mobiliteit.
Zo zal elke raad een regionaal mobiliteitsplan opmaken en uitrollen. Tegen eind 2020
komt er zo een hervormd openbaar vervoer volgens de principes van basisbereikbaarheid.
Vanuit de Vlaamse overheid werden steden en gemeenten via infosessies al op de hoogte
gebracht. Gezien het landelijke karakter van Ardooie en het belang van mobiliteit voor senioren, willen
we dit vanuit de gemeente goed opgevolgd zien. De schepen informeert en zoekt info om aan te
sluiten.
We nemen dit punt zeker op in onze voorbereiding voor het gesprek met de burgemeester en
schepenen.
De Vlaamse Ouderenraad liet een artikel verschijnen in Actueel van januari 2019 dat een duidelijk
beeld geeft over basisbereikbaarheid.
Link: https://www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/actueel

7.

Financies
Op de rekening staat 996,56 euro.

8.

Nieuws uit de adviesraden WOAS, Vlaamse Ouderenraad
-WOAS vervangen door nieuwe naam RPO = Regionaal platform Ouderenbeleidsparticipatie
Roeselare – Tielt.
- Marleen ontving in januari een mail ontvangen van Justine Roose werkzaam bij de Vlaamse
Ouderenraad. Zij is verantwoordelijk voor de opvolging van de lokale ouderraden. De Vl. Ouderenraad
onderhoudt een databank met inspirerende praktijken van lokale seniorenraden. Zij nam enige tijd
geleden contact op met de ouderenraad maar kreeg geen antwoord. Zij zou graag een item toevoegen
over de SAR Ardooie-Koolskamp.
Zij vroeg zich af wat meer info te ontvangen over hoe de SAR tot de speerpunten gekomen is en hoe
wij onze prioriteiten overgemaakt hebben aan het lokaal bestuur. Marleen bezorgde haar een
uitgebreid antwoord (dit werd in kopie afgegeven).
-De commissies bogen zich over 2 belangrijke thema’s: het decreet Lokaal Sociaal Beleid en het
nieuwe decreet woonzorg.

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen (en andere actoren in de
gemeente) ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale
grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op o.a. sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en
onderwijs.
Meer info zie Link: https://www.departementwvg.be/lokaal-sociaal-beleid
Het decreet lokaal sociaal beleid gaat in op de volgende vier aspecten:
- Lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning van het lokaal bestuur (dit punt zeker
meenemen naar het gesprek met de burgemeester en schepenen).
- Regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening
- Het bevorderen van een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het aanpakken van
onderbescherming, waaronder het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een
samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
- Vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.
Vlaanderen schuift de participatie van de doelgroep ‘ouderen’ en personen in armoede naar voor.
De Sar, de woonzorgcentra en de Loods vragen gesprekspartner én betrokken partij te zijn in het vorm
geven van het Lokaal Sociaal Beleid in Ardooie. De gemeente dient trouwens in gesprek te gaan met
samenwerkingspartners om zijn beleid vorm te geven.
Het nieuwe woonzorgdecreet
Een van de fundamentele pijlers voor de ouderenzorg in Vlaanderen is het woonzorgdecreet.
Dit decreet regelt de opdrachten en voorwaarden voor de verschillende woonzorgvoorzieningen in
Vlaanderen, van lokale dienstencentra en gezinszorg tot assistentiewoningen en woonzorgcentra. 10
jaar na het eerste woonzorgdecreet is er al heel wat geëvolueerd, en wil de Vlaamse regering dit
decreet vernieuwen. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd.
Het nieuwe woonzorgdecreet wil de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de
thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken.
Het nieuwe woonzorgdecreet gaat uit van enkele basiswaarden voor zorg en ondersteuning van
kwetsbare mensen, zoals respect voor de menselijke waardigheid en integriteit, eerbied voor de
persoonlijke levenssfeer, de persoonlijke autonomie, keuzevrijheid en de sociale context.
Opvallend in het voorliggende voorontwerp is de uitdrukkelijke keuze voor zorgzame buurten en de
verbindende, faciliterende rol die een lokaal dienstencentrum hierbij moet spelen. Open Kring vzw, die
nu al de Loods uitbaat, heeft een aanvraag voor een lokaal dienstencentrum in portefeuille en wil met
de SAR en de gemeente graag overleggen over de toekomstige uitbouw van zijn werking.
De Loods zal een denkdag organiseren waarop de seniorenverenigingen en de SAR vertegenwoordigd
zal zijn. Een doodle zal de datum van deze bijeenkomst bepalen.
Het buurgericht werken en stimuleren van zorgzame buurten wil de zorgcoach Rebecca samen met de
Loods en Brenda van het OCMW aanpakken door ook in Koolskamp te investeren in ontmoeting en
samen eten (voorlopig via het initiatief in het zaaltje van de Walstraat verder uit te bouwen). Een
verder plan is ook om op de Tassche ontmoetingsmomenten te voorzien.
Het ‘samen-eten’-eten project dat sinds januari op maandag in de Loods doorgaat kent een groeiend
succes. Er zijn al een twintigtal senioren die op maandag samenkomen om te eten. Het maximum
wordt op 30 gelegd.
9.

Varia
-Normaal gezien zou een tekst verschijnen van de SAR in de editie van het infoblad. Door een
misverstand zal de tekst in de editie van juli/augustus/september verschijnen. Marleen stelde de
basistekst op en Renaat vulde deze aan.

-De Loods is geselecteerd als goed doel voor het ontbijt onder de kerktoren dat doorgaat op
07/09/2019. Een uitnodiging volgt.
-Op maandag 24 juni wordt in samenwerking tussen de gemeente, de Loods/ zorgcoach, Samana en
de parochie terug de Dag van de Mantelzorger georganiseerd in het woonzorgcentrum Sint Vincentius.
Ontmoeting, gezellig samenzijn en samen genieten van dessert (gemaakt door de genodigden) staat
centraal. Dit is een succesformule.
-De brief voor de gemeentelijke subsidies zal deze maand in de bus vallen bij de seniorenverenigingen.
Gelieve de ingevulde documenten snel te bezorgen aan Renaat of Marleen, zodat de subsidies in juli
vanuit de gemeente kunnen uitbetaald worden. Er is geen indexering van de vergoeding mogelijk. Pas
in 2023 is een volgende indexering voorzien.
-Op 20 juli gaat het Waterbekfeest door met optredens, georganiseerd door de gemeente. Een
oproep wordt gedaan naar vrijwilligers om mee te helpen. Sar-kandidaten kunnen zich opgeven aan
Tobias in de gemeente.

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

ALGEMENE VERGADERING
8 juli 2019
30 september 2019
6 januari 2020

