
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Verwelkoming + goedkeuring verslag 14 januari 2020    

Verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

2 Sociale medische en pedagogische toelage wordt ZORGTOELAGE  

Het huidige reglement van de sociale medische en pedagogische toelage was verouderd en vroeg om 
een update. Het nieuwe reglement (zie bijlage) wordt ZORGTOELAGE, waarbij ook de premie ‘toelage 
sociale correctie Diftar’ wordt opgenomen.  
Personen kunnen conform het nieuwe reglement ‘zorgtoelage’ enerzijds een aanvraag indienen voor de 
sociale correctie Diftar t.b.v. 95 euro, anderzijds kan een aanvraag ingediend worden voor de 
zorgtoelage t.b.v. 250 euro.  
De eerste toelage is niet inkomensgerelateerd, de zorgtoelage van 250 euro wel.   
Een aantal concrete wijzigingen:  

- De benaming ‘tegemoetkoming aan bejaarden’ is vervangen door ‘zorgbudget voor ouderen’  
- Zelfredzaamheid vanaf 7 punten in categorie 2  
- Verhoging van 210 euro naar 250 euro  
- Personen die een voldoende hoog inkomen hebben, vallen buiten dit reglement; we controleren 

het aanslagbiljet van 2 kalenderjaren terug en toetsen dit aan de Europese armoedegrens  
Het nieuw reglement werd reeds gestemd door de gemeenteraad en gaat van kracht vanaf 1 januari 
2022.  
 
 
 
 

 agenda    verslag: Raad voor gezondheid en welzijn  
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voorzitter: Staf Rigo 
verslaggever: Kris Van Dijck    

aanwezig: Luc Aerts – schepen  
Staf Rigo – voorzitter RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts 
Pieter Poriau – kinesist + bestuur  
Ludo Wouters – penningmeester RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts 
Rie Van Looveren – Kind & Preventie  
Luce Faes – Kind & Preventie  
Lieve Van Campfort – apotheker  
Linda Ooms – De Kar  
Nicole Van Maroey – De Schakel  
Dominique Ceulemans – Rode Kruis  
Kris Van Dijck – consulent welzijn  

afwezig: 
 
 

Hilde Claes – huisarts  
Hannelore Vleugels – Logo Antwerpen  
Peggy Moreal – De Schakel  
Stefan Ducheyne – apotheker  
Chris Dillen – O.C. Clara Fey  
Ben Foste – O.C. Clara Fey  
Erna Stoffels – zelfstandige verpleegkundige  
Jef Jacobs – praatgroep Gewoon Bijzonder  
Treeske Peeters – Samana Sint Job  
Emelie Eeckelaert – bestuur + Speelbabbel + De Schakel  
Annick Versavel – Speelbabbel  
Marilou Winters – Rode Kruis Sint Job  
Isabelle Brosens – zelfstandige vroedvrouw  
 



 

 
 
 
 
  
 

3 Vaccinatiecentrum Malle – stand van zaken  

Pieter geeft een aantal cijfers van het vaccinatiecentrum. In het totaal zijn er 83.000 personen van de 
regio van de Eerstelijnszone (ELZ) het centrum gepasseerd en is +/- 94 % van de + 12 jarigen 
gevaccineerd.  
De ELZ is bezig met de uitnodigingen voor de 3de prik. Deze prik is niet op leeftijd maar eerder op de 
soort vaccinatie men heeft gehad.  
Het vaccinatiecentrum zal nog een bepaalde periode open blijven, alle betrokken lokale besturen gaven 
hiervoor hun goedkeuring (verlening financiering tot einde 2021).  
De attesten van vaccinaties gelden tot midden 2022. Verder zijn er nog geen zekerheden over de 
geldigheid van de attesten van de vaccinaties.  
 

4 Wandelcircuits en BOV  

BOV = Bewegen Op Verwijzing – opgenomen door ELZ – project van 6 gemeenten. 
De projectgroep van BOV, geeft naast een laagdrempelig beweegaanbod ook aandacht aan ruimtelijke 
infrastructuur / ordening om het bewegen aangenamer te maken.  
Doorverwijzingen zouden ook kunnen gebeuren door kinesisten, apothekers, … 
 
Het project ‘wandelcircuits’ (dat een link heeft met BOV) wordt intern in november terug opgestart. De 
reeds uitgestippelde wandelpaden- en routes zullen bewandeld worden en nodige aanpassingen worden 
doorgegeven aan het lokaal bestuur. Dit project wordt mede ondersteund door de gemeentelijke 
sportdienst, Logo Antwerpen en kadert in het project ’10.000 stappen’.  
 

5 Speelbabbel 

De Speelbabbel in Overbroek werd opgestart in oktober 2019, maar kende een moeilijke start. Bij de 
aanvang van het nieuwe schooljaar werd gemeld door Klavertje 3 gemeld dat men zelf terug het 
klaslokaal nodig heeft. De Speelbabbel in Overbroek is tot heden voor een bepaalde tijd gesloten. 
Samen met Annelies van de Opvoedingswinkel zoekt Kris naar een nieuwe locatie. Er zijn reeds 
gesprekken met Kind en Gezin om het nieuwe consultatiebureau (Gasthuisstraat, voormalig ACV 
kantoor) in te richten als Speelbabbel. Wordt vervolgd.  
De Speelbabbel van Sint Job is daarentegen wel gekend bij ouders. We zien vooral ouders met baby’s 
en peuters van Sint Job zelf. Er werden reeds 2 activiteiten georganiseerd (EHBO en potjestraining). In 
november geeft Annelies nog een toelichting over huilbaby’s.  
 
Hierop aansluitend danken Rie en Luce het gemeentebestuur voor het mooie gebouw dat door Kind en 
Gezin gebruikt mag worden als consultatiebureau.  
 

6 Statuten raad gezondheid en welzijn  

De statuten van alle gemeentelijke adviesraden kregen een update en werden uniform opgesteld. De 
statuten werden reeds door de gemeenteraad van 14 oktober goedgekeurd. Zie bijlage.  
Nieuw in de statuten is dat elke adviesraad vanaf 2022 een jaaractieplan en een jaarbudget moet 
opmaken om zo een werkingssubsidie te ontvangen van de gemeente. Beide documenten zullen 
voorbereid worden door het bestuur van de raad gezondheid en welzijn en terug gekoppeld worden op 
een volgende algemene vergadering.  
 
Artikel 18: de adviesraad maakt een jaaractieplan en een jaarbudget op voor het komende 

werkingsjaar en legt dit ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

Na goedkeuring door het college, kan de toelage voor de adviesraad voor 75 % worden 

uitbetaald.  

 



 

 

 

 

Artikel 19: aan het einde van het werkingsjaar legt de adviesraad de jaarrekening of financieel 

verslag voor aan de betrokken dienst en het college van burgemeester en schepenen. Daarna 

kan het resterende bedrag van de toelage worden uitbetaald. 

7 Kalender  

- SIGO brochure ‘SAMEN TERUG GEZOND’  
- Maandag 22 november: lezing Nele Colle, opruimcoach  
- Dinsdag 26 oktober – start cursus EHBO – Rode Kruis Sint Job  

Meer info bij Dominique Ceulemans   
 

8 Kasverslag  

5.821,48 euro  
 
Suggestie om activiteiten of projecten te organiseren vanuit de raad gezondheid en welzijn zijn steeds 
welkom.  
 

9 Varia   

a. Hartveilige gemeente  
- AED opleidingen zullen opnieuw starten in samenwerking met het Rode 

Kruis  
- Systeem van samen aankoop voor bevolking / privé – aanbesteding door 

lokaal bestuur bestaat niet – bestuur kreeg deze vraag.  
b. UiTPAS met kansentarief: UiTPAS van Polder tot Kempen – Geniet van een UiTzonderlijk 

vrijetijdsaanbod! | Gemeente Brecht  
c. Domo zoekt vrijwilligers   

DOMO biedt ondersteuning aan huis aan kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Domo betekent 
‘aan huis’ maar staat ook voor ‘Door Ondersteuning Mee Opvoeden’. De ondersteuning gebeurt door vrijwilligers. 
Een vaste vrijwilliger gaat éénmaal per week aan huis en dit gedurende een ruime periode. De vrijwilliger steunt 
het gezin als ‘vriend aan huis’.  De rode draad doorheen de werking is preventie door presentie. Het unieke in de 
DOMO-werking is dat één vrijwilliger éénmaal per week bij één gezin aan huis gaat. De enthousiaste DOMO-
vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar gaan vanuit hun hart een stukje mee op de gezinsweg. Eén vrijwilliger 
ondersteunt één gezin en dit gedurende een periode van ongeveer 2 jaar. De vrijwilliger komt wekelijks langs en 
trekt enkele uren met de kinderen op. Hij is als een goede buur en springt bij waar nodig. DOMO is een 
gesubsidieerd project dat valt onder de werking van Huis van het Kind Voorkempen. Ook in de gemeenten Zoersel, 
Zandhoven, Wijnegem en Schilde loopt DOMO. 

Dominique vult aan, het Rode Kruis doet ongeveer hetzelfde. Zij werken samen met 
Thomas More Hoge School in Antwerpen waarbij de studenten gezinnen ondersteunen.  

 

10 Volgende vergadering  

Donderdag 3 februari – 19.30 uur – GC Jan vander Noot  
 
 
 
 


