Algemene vergadering welzijnsraad
Verslag vergadering
Datum: 26 maart 2018

Aanwezig
•

Voorzitter: François Vunckx;

•

Stemgerechtigde leden:, De Roover Bart, Delgouffe Lieve, Hermans Marcel, Deleu Nancy, Vermeir Frans,
Vranken Rita;

•

Niet stemgerechtigde leden: Vivianne Thomas,

•

Verslaggeving: Lauwers Karen.

Verontschuldigd
•

Bosman Tom, De Meersman Marleen Van der Borght Lutgard, De Smedt Christoph, Heyvaert Stephanie,
Moens Denise, Notredame Yvette, Van Mol Willy, Van Nuffel Michael, Vercauteren Freddy, Verhelle Natalie, De
Pauw Annelies, De Smedt Patrick, Longin Joke, Van Buggenhout Els, Van Gucht Els, De Pauw Vincent.

Agenda
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 29 januari 2018
2. Kasverslag
3. Memorandum
4. Ik zie u zitten
a. Evaluatie infoavond fit in je hoofd
b. De moed van imperfectie
c.

‘Verdrongen’ stand van zaken

5. Café Zetta
6. European Disability Card
7. Toegankelijkheid
8. Stand van zaken Huis van het Kind Opwijk
9. Een jaar Buurtzorg
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 29 januari 2018
Het verslag wordt goedgekeurd, mits de aanpassing KBG naar KVG.

2. Kasverslag
De penningmeester Marcel deelt ons mee dat er nu 1519,54 euro in kas is.
Momenteel is er ook een kassa met cash geld bij Karen voor café Zetta, Er wordt een kasprovisie aangemaakt.
De bedoeling is dat er altijd een bedrag van 50 euro in deze kasprovisie aanwezig is. Wanneer de kasprovisie
een hoger bedrag zou omvatten, wordt het saldo op de rekening gestort. Om de continuïteit van de werking van
deze provisie te waarborgen kan en zal tot een hersamenstelling ervan overgegaan worden in samenspraak
met de penningmeester .Inzake het beheer van deze kasprovisie wordt duidelijk gesteld dat het beheer
overzichtelijk en toegankelijk moet blijven.
De vergadering stemt eenparig in met het voorzien van deze kasprovisie in het kader van de financiële
opvolging van de activiteiten van de Welzijnsraad.

3. Memorandum
In de vorige algemene vergadering werd aan de leden gevraagd om voorstellen in te dienen om het toekomstig
sociaal beleid in de gemeente mee vorm te geven.
In het kader van deze opdracht heeft de werkgroep ‘Gewoon.. andersvaliden’ na een brainstorm enkele thema’s
vooropgesteld en een basistekst geformuleerd over volgende items : toegankelijkheid, ontmoeting en integratie.
Binnen het dagelijks bestuur werden enkele thema’s opgesteld, met de vraag om hierover na te denken en
suggesties aan te leveren betreffende volgende thema’s : gezondheid in onze gemeente, de participatie en
de betrokkenheid van alle inwoners (inclusiviteit van kansengroepen, mensen met een beperking,
andersvaliden…), het vrijwilligersbeleid, de buurtzorg – Strijd tegen vereenzaming, het ontwikkelen van
een sociaal netwerk, de diversiteit in onze samenleving, volksontwikkeling, toegankelijkheid en huis van
het Kind. Uit de vergadering kwam ook het thema veiligheid(gevoel) en gemeentelijke mantelzorgpremie aan
bod.
De aanwezigen stellen voor om van onze volgende algemene vergadering, 18 juni een werkvergadering te
maken. We splitsen ons op in een vijftal groepen, afhankelijk van hoeveel aanwezigen er zijn. Aan de hand van
de opgave van een aantal clusters gaan we aan de slag.
De voorzitter merkt op dat zowel de welzijnsraad als de seniorenraad niet vermeld zijn in de startnota voor de
legislatuur 2019-2024, welke werd opgemaakt door de gemeentelijke diensten.
!!! Aanvulling verslag: Uit navraag blijkt dat alle voorzitters door de gemeentesecretaris werden opgeroepen om
een memorandum tegen een bepaalde deadline in te dienen. Op die manier kon hun input worden opgenomen
in de startnota. Zowel de seniorenraad als de welzijnsraad hebben gesteld dat zij op hun tempo een
memorandum zouden opmaken en op eigen initiatief gaan voorstellen aan de politieke partijen.

OPDRACHT : Brainstorm zelf, breng voor uzelf al ideeën aan én noteer deze !!!
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4. Ik zie u zitten
a. De infoavond die vanuit de Welzijnsraad werd georganiseerd ‘Fit in je hoofd’ was inhoudelijk heel
sterk, Livia was een goede lesgeefster. Helaas was de opkomst beperkt: slechts 9 personen, waarvan 3
van de welzijnsraad waren aanwezig..
b. Voor de workshopreeks ‘De moed van imperfectie’ zijn er momenteel 5 inschrijvingen. Wat betekent dat
de cursus kan doorgaan en dat er nog 5 plaatsen beschikbaar zijn. Inschrijven gebeurt via Archeduc.
c. ‘Verdrongen’ is het theaterstuk dat georganiseerd wordt door Femma van Opwijk, in samenwerking
met verschillende partners, waaronder de Welzijnsraad. Op donderdag 1 februari 2018 was er een
eerste overleg met al de betrokken partners. Rita geeft hiervan een korte samenvatting, waaruit blijkt
dat het project goed in de steigers staat.
De andere activiteiten van ‘ ik zie u zitten’ zijn goed verlopen. Voor de film was er een grotere opkomst dan
anders (50 personen in plaats van 30), ook voor de lachyoga binnen buurtzorg was er een grotere opkomst en
waren er mensen aanwezig die ze voor de eerste keer verwelkomden. Deze maand organiseerde Samana zijn
receptie voor lotgenoten waar 15 personen waren, voornamelijk personen die het af en toe psychisch moeilijk
hadden. Samana gaat hier verder mee aan de slag!

5. Werkgroep gewoon Anders
Lieve Delgouffe licht het verslag (als bijlage) over de vergadering van 20 maart toe.

6. Café Zetta
Op woensdag 28 februari was het de eerste editie van Café Zetta in 2019. De medewerkers van het Sociaal
Huis waren de wafelbakkers van dienst. Helaas was de opkomst heel mager, vermoedelijk was het toch wel
uitzonderlijk koude weer hiervan de oorzaak, gekoppeld aan het gebrek aan vervoersmogelijkheden.
Woensdag 28 maart is de volgende editie: Frans, Denise en Lutgard gaan dit trekken.
De werkgroep ‘Gewoon andersvaliden’ heeft een strategie ontwikkeld voor extra promotie van de activiteiten
van Café Zetta:
1) Vervoer voorzien – dit vermelden op de affiche, we vernemen dat dit een probleem vormt;
2) Extra promotie voeren, fietshangers ontwikkelen  middelbare scholen en het station;
3) De European Dissability Card gebruiken – we dachten aan 1 euro korting op het eten. Daar we op alle
edities van Café Zetta al winst hebben gemaakt, en daar slechts een beperkt deel van de bevolking over
deze kaart zal beschikken, verwachten we dat er ongeveer 10 euro korting per avond zal worden
toegekend.
4) Samenwerking zoeken met Samana- Centrum (Marleen Coene). Hun activiteit in kader van ‘ik zie u zitten’
was een schot in de roos. Er waren zo’n 15 personen aanwezig die voor zichzelf uitmaakten dat :
ze het psychisch niet altijd gemakkelijk hebben en dat ze op zoek zijn naar gezamenlijke activiteiten. Er
waren ook al enkele café Zetta bezoekers aanwezig…

7. European Disability Card
•
•
•
•

Els Van Buggenhout brengt het op de agenda van de werkgroep Gewoon Anders…validen
De Welzijnsraad besliste op 4 december 2017 om dit verder uit te werken en dit voor te leggen aan het
College.
Het College op 12 december 2017 gevraagd om hieraan mee te werken
De opdracht van het College gekregen om een advies te vragen aan de sport- en cultuurraad en om
daarna terug te koppelen
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•
•
•

Advies gevraagd aan de Sportraad en een positief advies ontvangen op 19 december 2017
Advies gevraagd aan Cultuurraad op 5 maart 2018 en hierop is ook een positief antwoord vandaag
binnen..
Opmaak van het gemeenteraadsdossier met o.a. een voorstel van een brief aan de. verenigingen (zie
bijlage I).
De Welzijnsraad keurt deze brief (zie bijlage II) goed en hoopt op een vlotte vooruitgang van het
dossier. De dienst communicatie sleutelt nog aan de layout van de brief.

8. Toegankelijkheid
Zoals afgesproken werd er nagevraagd of er een lijst of dossier is van de toegankelijkheid van de gemeentelijke
gebouwen. Helaas is er geen checklist of dossier. We krijgen de mededeling van de dienst infrastructuur dat er
wordt gescreend en getest op toegankelijkheid voor de nieuwbouwdossiers: zoals voor GBS De Boot en de
feestzaal in Mazenzele.
Daarnaast werd er ook gevraagd aan de Seniorenraad of zij willen meewerken om ‘toegankelijkheid’ in de kijker
te zetten. De Seniorenraad vindt het een belangrijk thema en neemt het op in zijn memorandum.
Tot slot zijn de twee lijsten met tips voor een toegankelijke activiteit met elkaar vergeleken en werd de lijst van
de Welzijnsraad aangevuld met informatie van de provincie. De bekendmaking hiervan is ook opgenomen in de
brief - bijlage II. Ons advies is om deze lijst ook op de gemeentelijke website te plaatsen bij het luik
evenementenloket.

9. Stand van zaken Huis van het Kind Opwijk
Even opfrissen dat het Huis van het Kind Opwijk een samenwerkingsverband is. Ze streven ernaar een platform
te zijn waarin ze elkaars werking beter leren kennen en zo kunnen zorgen voor die warme doorverwijzing. Op dit
platform kunnen vernieuwingen en opvallende zaken worden gemeld en tot slot willen ze jaarlijks enkele
gezamenlijke opvoedingsactiviteiten organiseren.
In welke mate zijn de ouders betrokken in Huis van het Kind? Hun input werd verzameld via de algemene
bevraging en het ronde tafel gesprek met een focusgroep. Daarnaast heeft elke organisatie die deelneemt een
signaalfunctie om de eigen ervaringen en input van betrokken ouders te delen op de algemene vergadering.
Ondertussen is de structuur enigszins veranderd. Er werd besloten om niet te werken met werkgroepen en een
dagelijks bestuur, maar om de algemene vergadering twee keer per jaar te laten plaats vinden en goed vooruit
te werken.
Zo werd er onlangs samen met Archeduc en de lokale gezinsbond een plan opgemaakt voor de
opvoedingsactiviteiten die we in 2018 en 2019 samen willen organiseren. Er is het meest nood aan vorming
rond de onderstaande thema’s
• Weerbaarheid verhogen bij kinderen
• Druk te hoog bij kinderen
• Jongeren en nieuwe media
• Angst en stress bij kinderen
• Verdriet en verlies
• Puberteit (onderhandelen)
• Kinderen en echtscheiding
• Schoolmoeheid
Daarnaast willen ze meer samenwerken met het Huis van het kind Merchtem. Zo willen ze jaarlijks samen één
activiteit organiseren, waarbij ze telkens een van de meer bekendere experts uitnodigen om een toelichting te
geven. Men denkt bijvoorbeeld aan Peter Adriaenssens of Manu Keirse. Deze experts hebben ook een pittig
prijskaartje en dan worden de kosten gedeeld.
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Aanvulling: Tot slot kunnen we meedelen dat er weer een subsidieronde is uitgeschreven voor de Huizen van
het Kind, voor Opwijk zou dit 5964 euro betekenen. Karen onderzoekt nu deze voorwaarden.

10.

Een jaar buurtzorg

Buurtzorg is een succes, de coördinator Isabelle Lelie informeert ons over het aantal bezoekers en de
verschillende soort activiteiten. Zie bijlage III.

11.

Varia
•

Wijk - werken : opvolger van PWA.
Vivianne en Karen lichten toe.

•

Wie verzorgt de voorstelling van zijn/haar organisatie in een volgende vergadering ?

•

Uitdrukkelijke vraag tot medewerking en aanwezigheid op de volgende Algemene Vergadering
van de Welzijnsraad. Belangrijk voor visiebepaling van het welzijnsbeleid voor de volgende
legislatuur.

Daarom : datum van donderdag 14 juni 2018 beslist al VASTPINNEN in uw AGENDA !!
AANWEZIGHEID DRINGEND GEWENST !!
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