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Verslag ledenvergadering dagelijks bestuur 05/12/2018 (SER/2018/6) 

 

Aanwezig: D. Gilliaert, schepen/OCMW-voorzitter; 
 
A. Deley, voorzitter; 
 
W. Van Laer, ondervoorzitter ; 
 
L. Desender, ondervoorzitter ; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
J. Symoen, G. Roseeuw, G. Opstaele, J. Vannecke, M. Montoye, J. Demesmaeker, R. 
De Moor, L. Allary, Aelst Viviane, M. Vermaesen, M. Landschoot, R. Hoet, J. Dewachter, 
J. Levecque, Bonte Lieve, leden; 

Verontschuldigd:  ; 

Extra aanwezig:  
 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

 

Verslag 

 
1. Verwelkoming 

De voorzitter van de seniorenraad verwelkomt de leden van de seniorenraad. 

De aanwezigheidslijst wordt doorgegeven. 

De Sint heeft voor alle leden een attentie voorzien. 

Bij deze wensen we van de gelegenheid gebruik te maken om Lieve Desender te bedanken voor de 
inzet voor het toneel en voor het seniorenfeest wat weer een grandioos succes was. 

Ook het bestuur van de vriendenkring Calidris heeft een attentie mee ter ere van het 20 jarig bestaan   
(1998-2018), waarvoor een dikke proficiat en dank voor de attentie. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de seniorenraad van 3 oktober 2018 wordt goedgekeurd. 

3. Woord aan de OCMW - voorzitter/schepen van senioren 

De OCMW-voorzitter/ schepen verwelkomt de leden van de seniorenraad. 

 

 

 



Seniorenraad 

 

 verslag 

 

 

Seniorenraad – tel. 059/31.94.00 of 0498/90.58.11– email: evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be 

De OCMW-voorzitter/ schepen wenst volgende mee te delen:  

Bouwwerken groep van assistentiewoningen De Stille Meers  

De bouwwerken zijn reeds gestart. De ruwbouw gaat goed vooruit. Dit door nieuwe technieken 
waardoor de muren al grotendeels in geheel worden aangeleverd.  

Alles is op schema, de data die nog steeds wordt aangehouden is 05/2020.  

Integratie OCMW/ Gemeente vanaf 01/01/2019 

Op 15 februari 2018 werd het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
(goedkeuring Vlaams Parlement dd. 21/12/2017). Dit decreet hervormt grondig de organisatie en 
werking van de Vlaamse lokale besturen en geeft uitwerking aan 3 conceptnota’s die eerder in 2016 
werden goedgekeurd. Enkele overgangsbepalingen voor de algemeen en financieel directeur zijn 
reeds in voege getreden, maar het is de bedoeling van de Vlaamse regering om tegen 2019 een 
maximale integratie te voorzien van OCMW in gemeente d.w.z. één samenhangend lokaal sociaal 
beleid dat doordringt tot alle gemeentelijke beleidsdomeinen (huisvesting, tewerkstelling, cultuur, 
integratie, ...).  

Doel was 

 1 lokaal sociaal beleid (OCMW niet meer het sociale gezicht  een lokaal sociaal beleid in alle 
domeinen) 

 Efficiëntie/effectiviteit door samenwerking 

 Vereenvoudiging decreet (IGS, OCMW decreet, gemeentedecreet, fusie gemeenten) 

Eigenlijk had de Vlaamse regering de ambitie om het OCMW helemaal op te heffen, maar stuitte op 
de regels van de federale wetgeving. OCMW en gemeente blijven formeel 2 aparte juridische 
rechtspersonen, maar in de praktijk worden deze zoveel mogelijk op elkaar afgestemd  

 Volledig verplicht op vlak van politieke organisatie 

 Deels verplicht, deel facultatief voor ambtelijke organisatie 

 Facultatief voor logistieke organisatie 

In Middelkerke al veel diensten die samenwerken: personeel, ICT,… 

Concreet: wat verandert er allemaal?  

 De gemeenteraad zal tegelijkertijd ook de OCMW-raad worden. 

Wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid, wordt dus ook OCMW-raadslid. De voorzitter van 
de gemeenteraad zal tevens de voorzitter van de OCMW-raad zijn. 

 Het college van burgemeester en schepenen zal tegelijk beslissingen nemen als vast bureau van het 
OCMW. 

 Een bijzonder comité voor sociale dienstverlening zal beslissen over individuele dossiers.  

 Er zal maar één algemeen en één financieel directeur meer zijn voor OCMW en gemeente.  Is in 
Middelkerke reeds in voege. 

 Er zal maar één meerjarenplanning meer moeten opgemaakt worden voor OCMW en gemeente. 

Burgemeester, college van Burgemeester en schepenen en gemeenteraad  

De nieuwe gemeenteraad zal worden geïnstalleerd op 3/1/2019 om 19u in de polyvalente zaal De 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19, 8430 Middelkerke. Iedereen is hierop welkom. 

Dhr. Dirk Gilliaert blijft verantwoordelijk voor sociale zaken en dus ook voor de seniorenraad de 
contactpersoon. 
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Vragen aan OCMW Voorzitter/schepen  

Wat met de zaal De Stille Meers?  

Veel verenigingen zouden deze zaal graag behouden in Middelkerke. Is daar een mogelijkheid toe?  

Antwoord: in de oorspronkelijke plannen zou zaal worden afgebroken, met nieuwe beleidsploeg gaan 
we alles stelselmatig herbekijken.  

Momenteel nog geen duidelijkheid over de Stille Meers. 

Alle andere zalen en zaaltjes blijven uiteraard ter beschikking. (Alle gemeentelijke zalen zijn terug te 
vinden op de website van de gemeente Middelkerke. In de toekomst wordt ook het sportpark 
heringericht waar ook de mogelijkheid van een polyvalente zaal wordt bekeken. 

De opmerking van de seniorenraad blijft dat de capaciteit van de Stille Meers toch belangrijk blijft voor 
de verenigingen. 

Groep van assistentiewoningen 

In oorspronkelijke plannen was sprake van assistentiewoningen in samenwerking met een 
private partner. We merken als seniorenraad dat deze markt serieus verzadigd is en willen 
meedelen dat we denken dat het een meerwaarde zou zijn voor Middelkerke dat het OCMW zelf 
betaalbare assistentiewoningen bij plaats. Hier is nood aan. Is dit een mogelijkheid?  

Antwoord: dit zal een beleidsbeslissing worden samen met het nieuw bestuur, dit zal moeten worden 
bekeken. 

De Calidris  

In de krant werd geschreven dat de Calidris blijvend als school zou fungeren.  

Antwoord:  altijd opletten met krantenartikels. De gemeenteschool in Westende zal verder besproken 
worden met de nieuwe beleidsploeg. Invulling kan nog wijzigen.  

De seniorenraad wenst de OCMW Voorzitter/schepen te bedanken voor de inzet de afgelopen 6 jaar 
en wenst constructief en positief samen verder te werken in 2019. Alvast fijne feestdagen toegewenst.  
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4. Openstaande punten vorige raad en nieuwe agendapunten  

-brief provincie die bij vorig verslag was bijgevoegd: wat is standpunt van de gemeente? 

Deze brief wordt meegenomen naar volgende leglislatuur. Er zullen kansen zijn tot inspraak en 
participatie aan het beleid. 

-NEOS ( stand van zaken) 

Momenteel geen verder nieuws. 

-60+ on tour: ervaringen  

Heel interessant en positief ervaren van de mensen die hebben deelgenomen. Veel bijgeleerd. 

Het verschil van geriatrie en gerontologie werd toegelicht:  

*geriatrie= Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het 
ziekenhuis. De naam geriatrie komt van het Griekse geron, dat "oudere" betekent, en iatros, dat "arts" 
betekent. Het specialisme is speciaal gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. 

*gerontologie= Gerontologie is de tak van wetenschap die het "ouder worden" bestudeert, zowel in 
lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht. In Nederland wordt van onder andere 
gerontologische inzichten gebruikgemaakt bij het medisch specialisme geriatrie. De klinische geriatrie 
wordt beoefend in een ziekenhuis. 

Alles werd verstaanbaar gebracht. Niet alle workshops zijn doorgegaan, maar er was toch voldoende 
info. 

-bestuur seniorenraad: kandidaturen tot 31/12/2018 

Kandidaturen graag per mail of brief tegen ten laatste 31/12/2018. 

-kwetsbaarheidsintrument: opvolging    

Meer nieuws in 2019. 

-toneelvoorstelling De Scheve Schaats 22 november 2018: evaluatie   

Het toneel werd door alle aanwezigen als uiterst positief ervaren. Een heel aangename namiddag. De 
samenwerking met de cultuurdienst was positief. Er wordt bekeken of we dit in 2019 nog eens kunnen 
programmeren, ook financieel moet de haalbaarheid worden bekeken. Lieve bekijkt de mogelijkheden 
en zal ons op de hoogte houden. 

-seniorenfeest : maandag 26 november 2018 en dinsdag 27 november 2018: evaluatie  

Alles was in orde en is prima verlopen.  

Voor 2019 wordt een programma opgemaakt in samenwerking met lokaal dienstencentrum. De 
werkgroep zal op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden. Luc Caals en friends is alvast 
een mogelijkheid, maar er zijn nog enkele andere voorstellen.  

De seniorenraad wenst dat de keuze van de artiesten bij de seniorenraad blijft.  

-vormingsuitstap 2019: i.s.m. lokaal dienstencentrum:  

Voorstellen zijn:  

1-Serres van Laken  

2-Scherpenheuvel/recycling center/Pater Damiaan/sociaal restaurant 

3-Molenbeek/Brussel 

4-Gent 2019: Sint Pietersabdij 5/10/2018-9/6/2019 ( muziek expo 60 jaar Nederlandstalige muziek) + 
omgeving Gent  

5-Tervuren  evt. plannen 2020. 
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De voorkeur ligt voorlopig bij Gent. Lieve werkt een programma uit. 

5. Nieuws van de afgevaardigden 

Sport 

Geen verder nieuws  

Centrumraad 

Geen verder nieuws  

Raad inclusie en toegankelijkheid 

Geen verder nieuws  

RPO 

Geen verder nieuws  

6. Secretariaat en administratie 

Sport 

Geen verder nieuws  

Centrumraad 

Geen verder nieuws  

Raad inclusie en toegankelijkheid 

Geen verder nieuws  

RPO 

Geen verder nieuws  

7. Varia 

We hebben afscheid moeten nemen van Dhr. Frans Serruys. 

Frans Serruys (63) is zondag 2/12/2018 overleden. Frans was de uitbater van feestzaal Ter Duinen in 
de Westendelaan en een gekend en geliefd persoon. Hij was afkomstig van Gistel, de zoon van Firmin 
Serruys en Josephine D’Hulster. Het gezin telde twaalf kinderen. Frans baatte eerst in Gistel Het 
Rozenhof uit om daarna halfweg jaren 80 naar Middelkerke te verhuizen en er de zaal Ter Duinen uit 
te baten. Frans was een geëngageerd man die maar al te graag meehielp bij evenementen. Zo was hij 
medeoprichter van de boerenmarkt, gangmaker van de Middelkerkse Revue en medewerker van de 
Vlaamse Senioren Kustdagen. Hij bood in zijn zaak graag onderdak aan verenigingen aan, en stelde 
in 1995 zijn zaal ter beschikking van de speurders in de zaak Dutroux. Hij had samen met zijn 
vroegere partner Renate Eyland een dochter Charlotte en was nu de partner van Dominique 
Spegelaere. De begrafenis zal plaatsvinden in intieme kring.  

We willen onze innige deelneming betuigen aan de familie en nabestaanden van Frans. 

8. Volgende raad en goedkeuring verslag 

De volgende raad gaat door op woensdag 06/02/2019 om 9.15u. 

De data voor de algemene vergaderingen van de seniorenraad zijn voor 2019 ( onder voorbehoud):  

 Woensdag 6 februari 2019 

 Woensdag 3 april 2019 

 Woensdag 5 juni 2019 
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 Woensdag 7 augustus 2019 

 Woensdag 2 oktober 2019 

 Woensdag 4 december 2019 

 

Dit verslag wordt door het dagelijks bestuur goedgekeurd op 17/12/2018.

De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur. 

 

Voor verslag, 

de secretaris, de voorzitter, 

Evelien Vanhaerents Alfons Deley 

 


