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Verslag algemene ledenvergadering 3/2/2016 (SER/2016/01)  

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

D. Gilliaert, schepen / OCMW -voorzitter; 

A. Deley, voorzitter; 
 
L. Desender, W. Van Laer, ondervoorzitters ; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
J. Symoen,  I. Dewulf, R. Rousseeuw, R. Wannemaeker, M. Barrat, M. Montoye,        
M. Matsaert,  R. De Moor,  R. Hoet,,leden; 
 
G. Roseeuw, M. Vandenbrouke, I. Scherrens, plaatsvervangende leden; 

 

 

Verontschuldigd:  D. Gilliaert, schepen / OCMW –voorzitter verontschuldig vanaf agendapunt 5 
 
F. De Backer ;, J. Bundervoet, C. Sabot, R. Keirsebilck, M. Lagrou, G. Renty,  J. 
Vannecke, J. Leveque, leden. 

 

 

 

 
 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

Verslag 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter en noteren aanwezigheden  

De voorzitter verwelkomt iedereen en de aanwezigheidslijst wordt doorgegeven. 
Bij deze wenst het bestuur van de seniorenraad iedereen een gelukkig 2016 toe. 
 

Bij deze vergadering is mevrouw Ingrid Scherens aanwezig in naam van VLAS Westende - 
Lombardsijde. 

2. Goedkeuring van het verslag van de ledenvergadering van 2 december 2015.

Het verslag van de ledenvergadering van 2 december 2015 wordt goedgekeurd. 

3. Woord aan OCMW- voorzitter /schepen seniorenbeleid Dirk Gilliaert  

De OCMW- voorzitter/ schepen van seniorenbeleid heeft volgende zaken mee te delen:  

In de gemeenteraad is het budget en meerjarenplan voor het OCMW goedgekeurd. 

Bij de start van deze legislatuur is afgesproken dat er besparingen noodzakelijk zijn. Het OCMW 
ontvangt een toelage van de Gemeente. 
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Hieromtrent zijn duidelijke afspraken gemaakt. Door middel van de efficiëntie winsten, 
samenwerking,indexering huurprijzen, nieuw lokaal dienstencentrum, … zijn reeds diverse 
besparingen gerealiseerd.  

Er staan nog enkele besparingen op het programma, indien het haalbaar is.  

Er zijn natuurlijk actuele situaties waarop men als bestuur moet inspelen en die je moeilijk voordien 
kunt inschatten bv. vluchtelingen.  

De voorzitter van de seniorenraad brengt ook nog eens de stijgende vergrijzing op de agenda en het 
tekort aan aangepaste woonomgevingen voor senioren.  

De OCMW Voorzitter/schepen geeft nogmaals aan dat hier wordt aan gewerkt. Denk maar aan de 
voorbereidende studie omtrent het uitbreiden van het aantal assistentiewoningen. De OCMW 
Voorzitter/ schepen wenst wel mee te geven dat er ook wordt ingezet op thuiszorg en niet enkel op 
residentiële zorg. Dit zijn 2 pijlers waarop wordt gewerkt. 

De seniorenraad zal de kans krijgen om op gepaste tijdstip inspraak te krijgen hierbij. 

4. Lokaal dienstencentrum  

De OCMW Voorzitter/ schepen van seniorenbeleid Dirk Gilliaert stelt graag het nieuw lokaal 
dienstencentrum aan u voor. 

De vroegere locatie was niet slecht maar naar erkenning toe niet voldoende. Subsidies zijn 
noodzakelijk dus moest worden uitgeweken naar een nieuwe aangepaste omgeving.  Het ministerie is 
reeds op bezoek geweest en heeft de nieuwe locatie positief bevonden. 

Vele leden wensen te benadrukken dat het spijtig is dat de grote zaal( lokaal dienstencentrum) in de 
toekomst zal verdwijnen, omdat er weinig gemeenschapszalen zijn. De OCMW Voorzitter/schepen 
wenst toch te benadrukken dat er heel wat gedaan wordt voor de plaatselijke zalen: Zaal ter Zelte , 
wordt gerenoveerd, ook andere zalen zijn er voor de verenigingen( de zwerver,de branding,  …)  

De grote zalen zijn ook  niet constant benut, efficiënt beheer is dus noodzakelijk.   

De OCMW Voorzitter geeft de seniorenraad een volledige rondleiding in het nieuw lokaal 

dienstencentrum. 

Nadien wordt het nieuw centrum krantje verdeeld.

5. Openstaande punten vorige raad  

5.1  Seniorenfeest 21 november 2016 

Programma ligt vast:  

-Les Folles des gand + Guy Neve + Herbert Verhaeghe  

5.2  Erkenningen en subsidiedossiers  

16 verenigingen zijn erkend. Okra Middelkerke voorlopig niet, nog geen jaar werking achter de rug. 

Iedereen zal nog schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

De subsidiedossiers worden mogen worden binnengebracht op het secretariaat. 

Bij vragen kan men terecht bij Evelien: 059/31 94 00 of evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be  

mailto:evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be
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5.3  Seniorenweek 2016  

Er wordt aan de verenigingen gevraagd om alle activiteiten van die week door te geven aan het 

secretariaat van de seniorenraad. 

Er is al met diverse diensten contact genomen en al deze activiteiten zullen worden gebundeld.  Er 

wordt nagegaan of het mogelijk is een gezamenlijke folder op te maken. 

5.4  Ouderenbehoeften onderzoek 

De gemeente Middelkerke zal in 2016 deelnemen aan het ouderenbehoeften onderzoek. Het 

draaiboek zal aan de verenigingen worden bezorgd waar alle informatie in staat. 

De seniorenraad is een belangrijke partner en de afgevaardigden van de verenigingen die in de 

seniorenraad zetelen zijn de sleutelfiguren. 

In totaal hebben we 50- tal vrijwilligers nodig om te helpen bij dit onderzoek. Hierbij lanceren we een 

oproep om in jullie verenigingen mensen te zoeken die hieraan willen meewerken. Op basis van dit 

onderzoek zal een beleidsplan worden opgesteld die alle senioren ten goede zal komen. Een 

belangrijke taak dus!  

De stuurgroep komt samen op 2 maart 2016, dit is het officiële startschot. Alle vrijwilligers zullen op 16 

maart ’16 verwacht worden in de branding voor een info moment. 

5.5 vormingsuitstap  

De laatste jaren nemen maar de helft van de seniorenverenigingen mee aan de vormingsuitstap. We 

vullen steeds aan met leden van de verenigingen.  

De seniorenraad betaalt hier zelf een groot stuk in. De vraag is of we het concept niet wat kunnen 

aanpassen of de kostprijs verhogen. 

Na bespreking beslist de seniorenraad unaniem om een vormingsuitstap dichterbij te organiseren en 

de reële kostprijs aan te rekenen aan de deelnemers. 

De opmerking van de uitstap op een andere dag te organiseren nemen we mee: voorstel 14/06/2016. 

Godelieve Desender werkt een voorstel uit.  

6. Nieuws van de afgevaardigden van andere raden  

6.1  Sportraad  

Geen nieuws 

6.2 Jumelage 

Mensen van Epernay komen in april naar Middelkerke. 

Vormelingen van Büchenbeuren komen in mei. 

Clevedon: bierfeesten  

Bij interesse om hieraan mee te werken mag men steeds Alfons Deley contacteren.  
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6.3 WOAS 

Geen nieuws 

6.4 Cultuurraad  

Geen nieuws. 

6.5  Adviesraad voor mensen met een beperking 

Deze raad had zijn eerste bijeenkomst op 18/02/2016 in Middelpunt. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij de participatiedienst. 

7. Administratie en secretariaat  
- Verhuis nieuw LDC: zie punt woord aan OCMW-Voorzitter/Schepen seniorenbeleid 

- Erkenningen: zie  5.2 

- De seniorenraad hun budget is enorm gedaald, dit jaar gaan we als raad een aanvraag tot subsidie 

indienen.  

8. Varia en rondvraag  

geen mededelingen  

9. Volgende seniorenraad  

De volgende seniorenraad vindt plaats op woensdag 6 april 2016  stipt in het LDC, Sluisvaartstraat 
17, 8430 Middelkerke 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.30u 

Voor verslag, 

Evelien Vanhaerents 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Evelien Vanhaerents Alfons Deley 


