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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING van
MAANDAG 4 DECEMBER 2017

Aanwezig: Bosman Tom, Heyvaert Stephanie, De Pauw Vincent, De Smedt Patrick, Delgouffe
Lieve, Lauwers Karen, Longin Joke, Moens Denise, Notredame Yvette, Thomas Vivianne,
Vermeir Frans, Vranken Rita, Vunckx François
Verontschuldigd: Colen inge, De Meersman Marleen, De Pauw Annelies, De smedt Christoph,
Hermans Marcel, Logo Zenneland (Fabinne Minner), Van Buggenhout Els, Van der Borght
Lutgard, Van Gucht Els, Van Mol Willy, Van Nuffel Michael, Vercauteren Freddy.

1.

Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 14 september 2017.
Het verslag wordt door de vergadering zonder opmerkingen eenparig goedgekeurd.

2.

ZORGBEDRIJF OPWIJK –toelichting door de heer Geert Geeroms – directeur Zorg en de heer
Patrick De Smedt –Voorzitter OCMW. ( Bijlage A)
Patrick De Smedt verzorgt de inleiding van dit agendapunt. Hij deelt mee dat we over een zeer
goede, kwaliteitsvolle openbare ouderenzorg beschikken. Met de verzelfstandiging van deze
ouderenzorg en dus concreet met de oprichting van, een zorgvereniging (zorgbedrijf in de
volksmond), beogen we deze openbare ouderenzorg te verzekeren en te verankeren naar de
toekomst toe. Dit ifv de verdere inkanteling van het ocmw in de gemeente.
Het zorgbedrijf zal geleid worden door een directiecomité, een algemene vergadering en een
raad van bestuur (deze twee laatste samengesteld uit leden van GR en OCMW raad, de 2
deelgenoten vh zorgbedrijf)..
Geert Geeroms brengt een verduidelijking over de stappen welke werden gezet om tot de
oprichting van ‘Opcura’over te gaan. ‘OPcura’ is de naam die de ‘OCMW-vereniging’ of ‘EVA’
heeft gekregen. Hij deelt ons mee dat ‘zorgbedrijf’ geen correcte term is. Alle aanvragen voor de
erkenning van Opcura zijn ingediend. Momenteel wacht men op de goedkeuring van het kabinet
van minister Homans. Ook Geert benadrukt dat de doelstellingen van onze huidige openbare
ouderenzorg van kracht blijven. Ouderenzorg kent verschillende pijlers (woonzorgcentrum,
brugzorg, buurtzorg en thuiszorg) die even belangrijk zijn. Hij stelt heel duidelijk dat het niet
gaat om een privatisering (samenwerking met een private partner) maar om een
verzelfstandiging, waarin Opcura minder gebonden is aan processen gangbaar in openbare
besturen. De zorgvereniging heeft een flexibele structuur waardoor men sneller op situaties kan
tussenkomen of inspelen.
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De powerpointpresentatie zal door Karen Lauwers aan de leden van de vergadering worden
doorgestuurd.
Enkele leden van de welzijnsraad stellen hun vragen:
- Vraag: Presentiegelden voor de leden van deze raad van bestuur?
Antwoord: Dat is mogelijk.
- Vraag: Kon er continuïteit worden geboden vanuit de zorg?
Antwoord: Ja, vanuit onze regierol in ouderenzorg.
- Vraag: Hoe wordt er voor communicatie gezorgd van deze verschillende pijlers?
Antwoord: Momenteel gaan we beroep blijven doen op de communicatiedienst van de
gemeente, en geven we hiervoor een bijdrage.
- Vraag: Personeel verhuist naar zorgbedrijf?
Antwoord: Ja, een vijftal personen. Het statutaire personeel (4/5) dat een positie inneemt in
Opcura, komen via een ‘terbeschikkingstelling’ er werken. Zij blijven ambtenaar.
- Kanttekening: Een belangrijke kanttekening is de ‘vermarkting’ van de zorg. Tom Bosman
verwijst naar het jaarboek 2017 ‘armoede en sociale uitsluiting
Antwoord: De bijdrage van de gemeenschap is er nog steeds en zal ook niet zomaar worden
gestopt. Daarnaast hebben we geen commerciële doeleinden, maar streven we ernaar om
de kwaliteit van onze openbare ouderenzorg te blijven behouden.
- Vraag: Hoe gaan jullie dit financiële evenwicht bekomen als er geen schaalvergroting wordt
gerealiseerd, het is enkel de zorgcampus van OCMW Opwijk in Opcura?
Antwoord: We geven ons enige jaren om hierin te groeien. We zijn pionier in deze
verzelfstandiging en zijn er van overtuigd dat dit voordelen zal opleveren en dat er nieuwe
dienstverleningen zullen worden gecreëerd. Mogelijke voorbeelden zijn nachtopvang en
warme maaltijden aan huis. Op termijn geloven we ook dat er andere woonzorgcentra
zullen aansluiten.
- Vraag: worden er deskundigen gevraagd om te zetelen in de algemene vergadering of raad
van bestuur?

3.

Voorstelling van de dienst ‘Begeleid Wonen Hopperank’ door Lieve Delgouffe.
Gezien de grondige bespreking van Opcura zal Lieve Delgouffe haar organisatie
voorstellen op de volgende algemene vergadering.

4.

Kasverslag.
De penningmeester, Marcel Hermans heeft ons een stand van zaken meegedeeld in het
dagelijks bestuur. Er zijn geen grote wijzingen in onze liquide middelen 😉.
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5.

Opvolging van de werkpunten besloten in de vergadering van 14 september 2017.
5.1.

Verloop van de opstart van café Zetta
De eerste twee edities zijn achter de rug en we blikken tevreden terug. De
samenwerking met Nijdrop verloopt zeer goed met de jeugdmedewerker Nathalie, zij is
steeds van de partij en tracht nu de vrijwillige tappers in te schakelen. De combinatie
van gezelschapspelletjes op tafel en ‘vraag je plaat aan’ is een toppertje. Deze formule
wensen we te behouden in de volgende editie.
Activiteit Café Zetta is zoals afgesproken ingegeven bij ‘de warmste week, we hebben
toen via mail de voorkeur gevraagd voor een goed doel. Na een nek aan nek race tussen
Zonnelied en De Wereld van Indra, is het De Wereld van Indra geworden. Momenteel
kunnen we 115,92 euro overmaken aan deze Opwijkse organisatie. Deze winst hebben
we gemaakt door telkens een snack aan te bieden voor 2,5 euro, eerst hamburgers en
nu waren het croques uit het vuistje.
We wensen in december een knal van een editie te brengen en daarvoor is een goede
promotiecampagne nodig. We gaan paella maken en ook hier hebben we hulp voor
nodig:
- Heeft er iemand een au-bain-marie? 1 bak?
- Heeft er iemand een grote wokpan?
- Heeft er iemand een kookplaat (= campingvuurke voor de wokpan)

5.2.

Opvolging advies ‘vuilbakjes in herentoiletten’
Na het voorstel van gemeenteraadslid Lutgard Van der Borght werd er groen licht
gegeven op de vorige welzijnsraad. Het schepencollege gaf in de zitting van 26
september zijn akkoord om aangepaste vuilbakken te voorzien in de herentoiletten van
gemeentelijke gebouwen. Concreet staat er nu een extra vuilbak in GAC I, GAC II, HtH,
en ’t Schoolhuis. In de sporthal en in de zorgcampus waren deze reeds voorzien. Zoals
voorgesteld, werd de folder van Samana ‘Vuilbakjes in herentoiletten’ verspreid naar
verschillende etablissementen in Opwijk via een brief. Dit is gebeurd op 24 oktober
2017.

5.4. Opvolging van ‘Ik zie u zitten’
a) activiteiten van de welzijnsraad
1) Infoavond 'Fit in je hoofd'
voor 19/04
Inhoud: ‘Ontdek hoe jij je veerkracht kan versterken. Tijdens deze workshop
staan de tien stappen van www.fitinjehoofd.be centraal en krijgt elke deelnemer
tips om zijn eigen mentale evenwicht te bewaken’.
Duurtijd: twee uur
Prijs per deelnemer: gratis?
Kostprijs: 120 euro + vervoersonkosten.
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Aantal deelnemers: Normaal zijn het 10 tot 15 deelnemers, ik hoor bij Logo
Zenneland of we dit kunnen verruimen?
2) Workshops 'De moed van Imperfectie'
Inhoud: ‘Ben je vaak bezorgd om wat mensen van je denken? Heb je de neiging
om alles erg goed te willen doen? Gaat dat ten koste van een stuk plezier en rust
in je leven? Dan is dit wellicht iets voor jou. In deze lees en doelgroep gaan we
aan de slag met het boek ‘ De moed van imperfectie’ van Brené Brown.
Duurtijd: 5 Sessies: 19/04 - 26/04 - 03/05 - 17/05 en 24/05
Max. aantal deelnemers: 10
Prijs per deelnemer: 30 euro - per overschrijving op het rekeningnummer van de
welzijnsraad
Kostprijs: 625 euro + vervoersonkosten.
Locatie:, GC Hof ten Hemelrijk, Groene zaal, Kloosterstraat 7 te Opwijk
b) verloop workshop ‘stoelen pimpen’ 20/11?
Er zijn verschillende organisaties die in de algemene ‘ik zie u zitten’ folder willen staan.
Een 6tal van hen hebben deelgenomen aan de stoelenworkshop.
1) Dagverzorgingscentrum
2) Welzijnsraad (flesje ter bedanking aan Marcel en Frans)
3) Begeleid wonen Hopperank
4) Samana CM
5) Buurtzorg
6) Femma
c) Theatervoorstelling ‘Verdrongen’ – Voorstel van Femma : principieel engagement voor de
organisatie van een afsluitevent begin ’19.
Rita Vranken geeft een stand van zaken over deze activiteit. Femma heeft tijdens de
vorige vergadering hun voornemen aangebracht om het theaterstuk ‘Verdrongen’ te
programmeren in kader van het project ‘ik zie u zitten’. Omdat de kostprijs van het
theater schommelt rond 1500 euro had men extra steun gevraagd aan de gemeente.
In de zitting van 10 oktober 2017 werd deze vraag tot samenwerking besproken. Het
college van burgemeester en schepenen kan helaas niet ingaan op het verzoek. Men
wenst geen precedent te scheppen ten aanzichten van andere verenigingen waarin de
gemeente het overgrote deel financiert. Het college van burgemeester en schepenen wil
zich houden aan de vooropgestelde ondersteuning vastgesteld in de collegezitting van
30 mei 2017. Deze toelageregeling houdt in : 50 euro voor een interne activiteit, 75
euro voor een activiteit die wordt open gesteld en 100 euro voor een specifieker project.
Voor ‘Verdrongen’ betekent dit een tussenkomst van 100 euro.
Tijdens het dagelijks bestuur van de Welzijnsraad werd een plan in overweging
genomen om alsnog de voorstelling van het theaterstuk te laten doorgaan. Het
uitgangspunt hierbij is om nog andere partners bij de realisatie te betrekken, zoals
bijvoorbeeld aan de “beweging.net”. Rita deelt mee dat KVLV Opwijk en Mazenzele er
positief tegenover staan. Ook de afdelingen van Femma in Merchtem en Mollem zien
een dergelijke samenwerking wel zitten. De doelstelling is om minimum een publiek van
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meer dan 100 personen voor deze activiteit binnen te halen. Rita Vranken heeft ook
reeds contacten gelegd met het productiehuis van de voorstelling. Er meldt zich ook een
logistieke beperking aan, namelijk de grootte van het podium in het
gemeenschapscentrum HTH. Dit probleem kan eventueel opgelost worden door een
mindere bezetting van de toneelcast. Te bespreken met de regie. Ook de
toeschouwerscapaciteit van de zaal van de Schuur moet nog gecheckt worden.
De leden van de algemene vergadering zijn akkoord om voor het jaar 2019 een bijdrage
te leveren van 500 euro aan deze activiteit.
TO DO :
- Rita vraagt na welke maximale bezetting er mogelijk is in zaal De Schuur? Mogelijks
met het balkon erbij.
- Rita vraagt aan de theatercompagnie of ze met een kleiner podium kunnen werken.

5.5.

Parkeerproblematiek rotonde
De directeur ouderenzorg, Geert Geeroms, licht het standpunt toe dat in overleg met de
lokale veiligheidsdiensten werd uitgewerkt. Een afzonderlijk parkeervak voor het in- en
uitstappen van personen kan door de beperkte ruimte niet voorzien worden op de
campus. Het voorstel is om van de campus een woonerf te maken, waarbij tijdelijk
parkeren voor het in- en uitstappen van personen toegelaten is.
“Het woonerf is een straat of plein(tje) waarbij de nadruk zeer sterk ligt op de
verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen, enzovoort. Doorgaand verkeer is op een
woonerf niet mogelijk. De filosofie hierachter is dat de auto "te gast" is in het woonerf.”
Het komt er ook op aan om de mogelijkheid tot tijdelijk parkeren binnen een woonerf
duidelijk te communiceren naar al de bezoekers van de voorzieningen binnen het
woonerf.
De Welzijnsraad verklaart zich akkoord met dit voorstel van Geert Geeroms.

6.

Werkgroep Gewoon Anders
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Kennisgeving inhoud laatste vergadering
Café Zetta – Evaluatie en opvolging.
(dit is reeds besproken bij 5.1)
G-Sportdag
De G – Sportdag heeft plaats gevonden. Vooreerst was dit enkel voor de bewoners van
Zonnelied, dit was de eerste editie waarin deze deelname werd opengesteld. Helaas zijn
er geen extra deelnemers op af gekomen. Volgend jaar de promotie opvoeren en hopen
dat er dan wel externe deelnemers zullen komen.
Toegankelijkheid van evenementen: checklist
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6.5.

Zoals reeds gemeld in de vorige vergadering wensen we deze lijst over te maken aan het
college met het advies om deze te verspreiden aan de verschillende erkende
verenigingen in Opwijk. Graag goed nakijken op schrijffouten!
European Disability Card (Zie bijlage B)
Els Van Buggenhout heeft gevraagd om dit punt te bespreken. Mensen met een
beperking kunnen bij het VAPH of de FOD SZ deze kaart aanvragen. Met als doel de
gemeentelijke activiteiten voor cultuur – sport- en welzijn toegankelijker te maken. Om
voordelige tarieven te koppelen aan deze kaart.
De Welzijnsraad verklaart zich akkoord met dit voorstel en wenst dit positief te
adviseren aan het CBS. Ondertussen zal de Welzijnsraad werken aan een meer
grondiger advies.

7.

Openbare defibrillatoren.
7.1.
Stand van zaken i.v.m. plaatsing toestellen.
Ondertussen werd er ook een AED toestel geplaatst in Droeshout en Nijverseel, met
dank aan de gemeentelijke technische dienst. Een duiding van de locaties waar deze
AED toestellen geplaatst zijn, zal in de toekomst herhaald worden via ‘Opwijk Info’.
Zoals afgesproken zijn er in 2017, 4 opleidingen geweest, verspreid over de
deelgemeenschappen van Opwijk. Er waren dit jaar meer dan 60 deelnemers.
7.2.
Initiatieven i.v.m. de organisatie van instructielessen (herhalingen).
Het hartveilig team (Preventie, Welzijn, Huisarts, Rode kruis, Schepen van Welzijn en
burgemeester) komt in januari terug samen om opnieuw 4 instructielessen in te richten
in 2018 verspreid in de gemeente.
7.3.
Groepsaankoop
Patrick De Smedt, Voorzitter OCMW / Schepen Sociale Zaken, brengt een verduidelijking
over de mogelijkheid van een groepsaankoop te organiseren voor de aankoop van AED
toestellen. Verschillende instanties en/of verenigingen hebben zich voor aangemeld.
De Welzijnsraad sluit zich aan bij deze aanbeveling. Karen neemt dit mee naar het
overleg van het hartveilig team.

8.

Verslag ‘Werkgroep Verder’ : stand van zaken
Vincent De Pauw deelt mee dat er twee bijeenkomsten zijn geweest. Er is duidelijk
interesse voor deze problematiek, het aantal geïnteresseerden is intussen verdubbeld.
Op de bijeenkomst van vandaag waren er 4 personen aanwezig en voor de toekomst
hebben zich nog 2 geïnteresseerden aangemeld. De deelnemers geven aan dat ze zich
geholpen voelen door deze bijeenkomsten.
De Welzijnsraad bedankt Vincent voor de ondersteuning van dit initiatief.
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9.

Overname van het gemeentelijk dienstenchequebedrijf ‘Picobello’ door een privéorganisatie.
Opvolging van de liquidatie.
Deze poetsonderneming met dienstencheques zal binnenkort overgaan naar Solidariteit
voor het Gezin. De raad van bestuur van Picobello wenst de beschikbare liquide
middelen te verdelen over enkele goede doelen en vraagt hiervoor advies aan de
welzijnsraad.
De welzijnsraad stelt de volgende organisaties voorop: De Wereld van Indra, Hopperank
vzw en Zonnelied vzw. De reden hiervoor is omdat de Wereld Van Indra onvoldoende
gesubsidieerd wordt en dat zij aan fondsverwerving moeten doen om hun werking te
kunnen garanderen. Daarnaast is de financiering van organisaties die zorg bieden aan
personen met een beperking ook volledig is veranderd. Oorspronkelijk kreeg een
voorziening subsidies voor het aantal personen die men kon begeleiden. Maar heden
bepaalt de persoon zelf zijn zorgverstrekker (vermarkting van de zorg) waardoor de
organisaties minder middelen ter beschikking krijgen. Het voelt aan als een verdoken
besparingsmaatregel die voor heel wat onzekerheid zorgt in de sector.
TO DO :
De leden (Lieve Delgouffe en Stephanie Heyvaert) die deze organisaties
vertegenwoordigen, sturen informatie door naar Frans Vermeir, hij brengt dit voorstel
op de raad van bestuur van Picobello.

10.Varia & mededelingen
10.1.

Vergaderkalender voor het jaar 2018.
- Bestuur: 16/1, 13/3, 5/6, 27/8, 26/11
- Alg. Vergadering: 29/1, 26/3, 18/6, 12/9, 13/12

Opgelet! De werkgroep ‘Gewoon… Anders’ komt samen op 16 januari 2018 om 20 uur en het
dagelijks bestuur zal samen komen om 19 uur.
De werkgroep ’Gewoon… Anders’ zal in de vergadering van 16 januari 2018 de
vergaderkalender voor het jaar 2018 vastleggen.
De vergadering sluit af om 22.15 uur.

François Vunckx,
voorzitter

Vincent De Pauw
secretaris

Karen Lauwers
ondersteuner gemeente

