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  Middelkerke  

 

Verslag ledenvergadering dagelijks bestuur 04/10/2017 (SER/201/) 

Aanwezig: D. Gilliaert, schepen/OCMW-voorzitter; 
 
A. Deley, voorzitter; 
 
W. Van Laer, ondervoorzitter 1; 
 
L. Desender, ondervoorzitter 2; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
T. De Boyser, directeur sociale zaken OCMW; 
 
H. Logier, J. Van Belleghem, Y. Wayaert, J. Symoen, G. Roseeuw, I. Dewulf, V. Steen, 
A. Coulier, M. Lagrou, A. Boone, R. Rousseeuw, M. Vandenbroucke, L. Lileire, G. 
Opstaele, G. Renty, J. Vannecke, M. Barrat, G. Belligh, M. Montoye, Y. Deceuninck, 
Demesmaeker Joseph, M. Matsaert, R. De Moor, De Seager Raymond, De Reze 
Gilberte, L. Allary, Aelst Viviane, R. Symoen, M. Vermaesen, M. Landschoot, M. Ghewy, 
C. Vanexem, R. Hoet, F. Feys, J. Dewachter, M. Van Heirbeeck, J. Levecque, E. 
Clarysse, N. Verplancke, Mommens Frans, leden; 

Verontschuldigd:  ; 

Extra aanwezig:  
 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

 

Verslag 

 
 Goedkeuring vorig verslag dd. 02/08/2017 

Het verslag van de seniorenraad van dd. 02/08/2017 wordt goedgekeurd. 

 Nieuws van de afgevaardigden 

SPORTRAAD 

Sport voor senioren 18/09/2017 had te weinig inschrijvingen en is bijgevolg geannuleerd. 

Er is weinig communicatie geweest over deze activiteit. Het was onder het grote publiek totaal niet 
bekend. Een betere communicatie tussen de verschillende diensten zou hier alvast een oplossing 
kunnen bieden. 

JUMELAGE  

Geen nieuws  

WOAS  

Geen nieuws – vergadering is pas in de week van 9 oktober.  
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CULTUURRAAD  

Diverse voorstellingen aan 10€, werkt drempelverlagend. Dit is positief. 

Indien zaken nodig worden doorgegeven aan de cultuurraad, kan dit via Godelieve Desender die de 
afgevaardigde is van de seniorenraad in de centrumraad. De voorzitster van de cultuurraad is 
eveneens op de centrumraad aanwezig. 

CENTRUMRAAD  

Geen nieuws  

WOONRAAD  

Niet samengekomen. 

De afgevaardigde wenst een mooi project even voor te stellen. 

De oude gemeenteschool van Sint Pieters Kapelle is omgebouwd tot 4 ruime gezinswoningen. De 
renovatie is een samenwerking tussen een sociale woonmaatschappij en privé persoon. 

ADVIESRAAD VOOR INCLUSIE EN TOEGANKELIJKHEID  

2  December  

Er  zal op 2/12/2017 terug een programma worden georganiseerd in kader van de internationale dag 
van mensen met een beperking. 

De verenigingen hebben blijkbaar een brief ontvangen met de vraag om iets te verkopen ten voordele 
van de eigen vereniging. 

Er kon een keuze worden gemaakt. OKRA Middelkerke had iets gekozen, wat achteraf blijkt niet te 
mogen worden verkocht.  Hun tweede keuze kon dan ook niet meer omdat iemand anders dit al had 
gekozen.  
Godelieve Desender neemt dit mee naar de adviesraad van inclusie en toegankelijkheid om verder te 
bespreken. 

 

 Openstaande punten vorige raad 

SENIORENFEEST 2017 

Samen met mevrouw Annelies Van Damme de praktische afspraken overlopen voor het 
seniorenfeest:  

- vrijwilligers vrijdagnamiddag 17/11/2017 

- vrijwilligers buffetten op 20 en 21/11/2017 

- vrijwilligers klaarzetten zaal 21/11/2017 voormiddag  

- vrijwilligers opkuis woensdag voormiddag 22/11/2017 

De opgegeven personen krijgen nog enkele dagen voordien de planning. 

Bar en afwas : via vrijwilligers LDC  

Betaling via bonnen vooraf te kopen. 

Bij binnenkomen: koffie/thee en taartje.  

Pauze: bar open en dessertenbuffet open. 

Waterkoker voorzien.  

MEMORANDUM  

Volgend jaar zijn er verkiezingen. We zouden als seniorenraad graag een memorandum opstellen en 
aan alle politieke partijen overhandigen op een persmoment.  
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We opteren dit samen te doen met de adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid.  

We overlopen samen eens het memorandum, elke vereniging krijgt dan een exemplaar om na te 
kijken en opmerkingen/aanvullingen door te geven aan het secretariaat, tegen 15/11/2017. 

1- Voorstellen en verwachtingen  

2- 50 procent van de bevolking senior tegen 2025. 

3- Seniorendienst 19u?  Seniorenconsulent + woonassistent samen 

4- Vrijwilligers – al dan niet met vergoeding  

5- Leeftijdsvriendelijke omgeving:  

Zelfstandig wonen  

WZC 

Groep van assistentiewoningen  

Andere vb co-housing  

Voorrangsregels? 

Uitbreiding van beschikbare diensten, ook in de deelgemeenten  

Meer tijd voor verzorging  

6- Participatie : knelpunten en verwachtingen  

7- Communicatie  

8- Mobiliteit  

9- Milieu  

 

 

 Secretariaat en administratie 

Aanbod informatiemoment vanuit LMN CWV  

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen ( LMN CWV) is een project van vijf 
huisartsenkringen dat werkt rond chronische zorg en multidisciplinaire samenwerking.  

Er worden kosteloze informatiemomenten georganiseerd rond:  

- diabetes type 2 

- chronische nierinsufficiëntie  

- rookstop  

- gezonde voeding bij overgewicht/obesitas  

Vanuit het LMN zorgen ze voor een spreker. De vereniging voor een zaal, bekendmaking en 
inschrijving. 

Als er minder dan 8 zijn ingeschreven, wordt het informatiemoment ten laatste vier werkdagen 
voordien afgelast. 

Indien verenigingen geïnteresseerd zijn, kunnen zij contact opnemen met de LMN – coördinatoren op 
het nummer 051 208 207 of info@lmn-cwv.be  

 

 

mailto:info@lmn-cwv.be
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 Varia 

 

 Verwelkoming 

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

De aanwezigheidslijst wordt doorgegeven. 

 Volgende raad 

De volgende seniorenraad zal plaatsvinden op 6 december 2017 om 9.15u in de polyvalente zaal van 
het welzijnshuis. 

 Woord aan de OCMW - voorzitter/schepen van senioren 

De OCMW Voorzitter/ schepen Dhr. Dirk Gilliaert verwelkomt de leden van de seniorenraad.  

Dhr. Gilliaert heeft volgende zaken te communiceren aan de seniorenraad:  

- Gunning architectuur opdracht welzijnshuis: 

Er was 1 kandidaat : Johan Verborgt Oostende. Deze kandidaat is aangesteld. 

Fase 1 : lokaal dienstencentrum : gevelrenovatie starten.  

De offertes zijn binnen voor fase 2: assistentiewoningen welzijnshuis en worden nu gecontroleerd.  De 

einddatum was uitgesteld op vraag van de architecten. Er was brand technisch iets niet duidelijk. De 

procedure is even geblokkeerd geweest om iedere kandidaat de kans te geven om de offerte correct 

aan te passen. 

De toegankelijkheid van het nieuw te bouwen project naar het welzijnshuis is niet conform de 

brandveiligheid omdat de brandwagens niet voldoende doorgang hebben.  Verschillende 

mogelijkheden moeten worden  bekeken om dit te verhelpen. 

- reglement oppashulp  

Wanneer oppashulp wordt geboden via een erkende dienst, kan het OCMW tussenkomen voor 

€1.25€ per gepresteerd uur.  

Vroeger werd dit doorgegeven door de diensten, nu kan de gebruiker dit zelf doorgeven aan het 

OCMW. Dit is een verruiming van het reglement. 

 Woord aan het lokaal dienstencentrum  

Mevrouw Annelies Van Damme van het lokaal dienstencentrum komt langs om een onderzoek voor te 
stellen. 

Voorstelling kwetsbaarheidsinstrument 

Wat is het ? 

Het kwetsbaarheidsinstrument is een screeningsinstrument voor in de thuiszorg dat gebruiksvriendelijk 

en allesomvattend is, ontwikkeld door onderzoekers van de VUB. Het instrument tracht de drie 
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klassieke domeinen van kwetsbaarheid te screenen: fysiek, psychisch en sociaal. En voegt er een 

vierde domein aan toe, m.n. de omgeving. 

In 2016 werd dit instrument reeds in enkele West - Vlaamse gemeenten uitgerold.  

Het stelt de gemeente in staat om op korte tijd een zicht te krijgen op de prevalentie en aard van de 

kwetsbaarheid bij de inwoners. Wij hebben als doelgroep de 80 – plussers in  Groot – Middelkerke 

voorop gesteld. Het doel is om met de resultaten aan de slag te gaan, niet op individueel vlak, maar 

om voorstellen te doen naar het beleid. 

Voorbeelden van vragen:  
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 aangevuld met enkele vragen: 

Bijkomende vragen: 

1. Ontvangt u reeds hulp aan huis (bv. poetshulp, klusjesdienst, maaltijden aan huis, 
gezinshulp, buurvrouw, kinderen, ….)? 

Kruis aan a.u.b. 

Ja  

Nee  

Indien nee, ga naar de volgende vraag. 

Indien ja, van welke personen of organisaties ontvangt u hulp? Kruis aan a.u.b. - meerdere 

antwoorden mogelijk 

 Ik ontvang hulp 
van 

 Ik ontvang 
hulp van 

1. Partner  12. Klusjesdienst  

2. Kinderen   13. Maaltijden aan huis  

3. Kleinkinderen  14. Mindermobielencentrale  

4. Ander familielid  15. Dienstencentrum  

5. Vrienden/kennissen  16. OCMW-Sociaal Huis  

6. Buren  17. Dagopvang/ Kortopvang  

7. Huisarts  18. Nachtopvang  

8. Thuisverpleging  19. Seniorenorganisatie  
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9. Kinesist  20. Vrijwilligers  

10. Oppashulp (thuisoppas)  21. Andere, namelijk: 
……………………....................... 

 

11. Dienst gezinshulp    

2. Hoe vaak hebt u contact met volgende personen (door bezoek of telefonisch) Kruis aan 
a.u.b.  

Gelieve voor elk van onderstaande personen te antwoorden. (Kruis telkens het vakje dat het best bij u 

past aan.) 

 Dagelijks Meerdere 
keren per 

week 

1 keer per 
week 

Meerdere 
keren per 
maand 

1 keer per 
maand of 
minder 

Nooit 

Familie       

Vrienden       

Buren       

Huisarts       

Kinesist       

Thuisverpleging       

3. Hoe vaak verplaatst u zich … ?  

Beantwoord deze vraag voor elke vervoerswijze a.u.b. (Kruis telkens het vakje dat het best bij u past 

aan.) 

4. Bent u lid van een oudervereniging? Kruis aan a.u.b. 
 

Ja  

Nee  

Hoe? 

Aan de hand van korte vragenlijsten die verdeeld worden bij de 80-plussers aan huis en nadien terug 

worden opgehaald. 

Nadien worden de vragenlijsten ingevoerd via een internetlink om te verwerken via de provinciale 

dienst. 

 Ken ik 
niet 

Nooit Minder dan 1x 
/ maand 

Maandelijks 1 à 2 maal/ 
week  

Bijna 
dagelijks 

1. Te voet       

2. Wagen        

3. Fiets       

4. Bus/Tram       

5. Trein       

6. Taxi       

7. Mindermobielencentrale       

8. Belbus       

9. Ziekenvervoer       
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Waarom? 

Het bezoekersteam gestart in juli 2010 brengt niet meer de resultaten op die we verwachten. Hoewel 

de vrijwilligers het heel graag en goed doen. Doelgroep is beperkt tot 80-jarigen. De doelgroep 

uitbreiden is geen optie omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn. Een oproep naar extra vrijwilligers 

brengt geen resultaten mee. 

Ieder jaar krijgen we dezelfde resultaten, +/- 200 bezoekjes, waarvan +/- 86 geslaagd. 

Dan hadden we gehoopt om met de resultaten van het seniorenbehoeften onderzoek van de dienst 

participatie aan de slag te kunnen gaan. Maar deze resultaten zijn nog steeds niet gekend. Vandaar 

het voorstel om van start te gaan met het kwetsbaarheidsinstrument van de provinciale dienst sociale 

planning. Het is een aanvullend onderzoek. 

Timing? 

17/10 overleg met de provincie i.v.m. het uitrollen van het project in Middelkerke. 

27/11 om 14u vergadering voor meewerkende vrijwilligers : uitleg over het project door de provincie en 

dan krijgen de vrijwilligers ook hun adressen en vragenlijsten mee om te verdelen. 

Voorjaar 2018 moeten de resultaten gekend zijn. 

Wie? 

Het onderzoek is in handen van Annelies Van Damme en Evelien Vanhaerents. 

Vragen/opmerkingen:  

-In het dagelijks bestuur van de seniorenraad zijn de vragen kort overlopen. Het bestuur vraagt om de 
vraag : “ Bent u lid van een seniorenvereniging?” te wijzigen in: “Bent u lid van een vereniging?” 

Deze opmerking wordt meegenomen. 

-Er wordt gevraagd naar de stand van zaken van het ouderenbehoeften onderzoek. 

Evelien vraagt na aan de dienst participatie. 

- Iedere vrijwilliger heeft een brief gekregen met de vraag een vrijwilligersovereenkomst te 
ondertekenen.  Dit in kader van de gemeenschappelijke databank ( Gemeente –OCMW) en de 
eventuele vergoeding die de vrijwilliger ontvangt. 

Indien met meehelpt als vrijwilliger met dit onderzoek, dient men deze overeenkomst te ondertekenen. 
Zo is de vrijwilliger verzekerd. 

De vrijwilliger heeft steeds de vrije keuze voor welke taken dat men de vrijwilliger mag contacteren.  

Als men enkel wil meewerken aan dit onderzoek, kunnen de gegevens na het onderzoek terug uit de 
databank worden gehaald. 

- In de pers is verschenen dat men vanaf een bepaalde leeftijd niet meer verzekerd kan worden als 
vrijwilliger, klopt dit?  

Er is geen leeftijdsgrens om vrijwilliger te zijn. 

- Wat gebeurt met het bezoekersteam?  

Zolang de resultaten niet gekend zijn, blijft het bezoekersteam bestaan.  
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De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur. 

 

Voor verslag, 

 

de secretaris, de voorzitter, 

Evelien Vanhaerents Alfons Deley 

 


