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Goedkeuring verslag 2 mei 2017
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
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AVIRA
Momenteel telt de Minder Mobiele Centrale 375 leden en 21 chauffeurs die op vrijwillige basis en met hun
eigen wagen personen vervoeren. De vraag naar vervoer wordt steeds groter, zeker in de regio tussen Brecht
en Sint-Job-In-‘t-Goor. Ook voor de Handicar doet het OCMW beroep op vele vrijwilligers.
Om een nog betere dienstverlening te bieden, stapt het OCMW mee in het project van Taxistop > AVIRA.
Brecht gaat een samenwerking aan met Clara Fey. Vier minibussen van O.C. Clara Fey zullen overdag ter
beschikking worden gesteld om mensen van punt a naar punt b te vervoeren.
Handicar Brecht neemt de dispatch en administratieve werking van het project op zich. OC Clara Fey stelt de
minibussen ter beschikking zonder dat de eigen werking in gedrang komt.
De minibussen kunnen ontleend worden door rolstoelgebonden personen, residentiële instellingen en door
verenigingen met een sociaal karakter. De minibussen moeten minstens 1 week op voorhand gereserveerd
worden. Handicar Brecht blijft zijn flexibele werking behouden.
In de toekomst zal een gewone minibus en een rolstoelvriendelijke minibus ingezet worden om bepaalde
trajecten binnen de gemeente af te leggen: van en naar bepaalde winkelketens, een toer langsheen de
gebouwen van gemeente Brecht en zo meer.

Opstart van het project is voorzien september 2017. Dit is simultaan met de opening van het dagcentrum van
Clara Fey in centrum Brecht. Op die manier staan de bussen vlak bij onze eigen Handicar.
De minibus van AVIRA kan ook gebruikt worden door privé personen. Momenteel bekijkt men hoe dit
verzekeringstechnisch in orde gebracht kan worden.
De dispatch wordt uitgebreid, zodat alle mogelijke technische problemen opgelost worden. In geval van nood,
kan de GSM van de Handicar steeds gebeld worden. Mail aan de Handicar komen binnen bij het
dienstencentrum, die elke ochtend worden doorgegeven aan de dispatch.
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Blue Bike
In het najaar zullen er 12 ‘blue bike’ fietsen staan station Noorderkempen. Deze fietsen kunnen gebruikt
worden om vanuit het station naar een locatie te fietsen in Brecht. De fietsen kunnen enkel terug gezet worden
aan het station. Het gebruik ervan is tegen een kleine kostprijs. Meer informatie hierover zal verschijnen in het
Brechts Nieuws.
Verder vult Jos Matheeussen aan dat extra treinen zullen rijden tegen het einde van het jaar en dit dus ook om
11 u en 13 u. Het blijft verder een vraagteken of de Intercity trein ook zal stoppen in Brecht.
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Premie voor personen met medische kosten > regeling Diftar
De gemeente beperkt in bepaalde gevallen de kost van het DIFTAR systeem door een sociale correctie toe te
kennen op het reglement van o.a. personen met medische noden.
Personen met medische noden die zorgen voor meer restafval, kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse
premie van 95 euro. Het gaat specifiek over het restafval van personen met incontinentieproblemen,
chronische wondverzorging, sondevoeding en nierdialyse. Ook personen die thuis palliatief verzorgd worden,
hebben recht op deze premie. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van Brecht of beschikbaar
op de dienst welzijn. Het formulier moet vergezeld zijn van een medisch attest. Personen die in aanmerking
komen, dienen het formulier voor 30 november binnen te brengen op dienst welzijn. De uitbetaling van de
premie gebeurt in december. In 2018 zullen de mensen die een premie ontvingen in 2017, automatisch een
aanvraagformulier per post ontvangen.
Erna Stoffels meldt hierbij dat Samana een schrijven heeft ontvangen van de CM, aangaande het voorzien
van vuilbakjes in mannentoiletten in horecazaken.
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Welzijnscampus
De verhuis van 3 diensten van het gemeentehuis naar de gebouwen van het OCMW, is een volgende stap in
het proces van de integratie OCMW – gemeente. In 2016 werd als eerste stap overgegaan tot 1 secretaris en
1 financieel beheerder voor beide instanties.
Het woonloket, de dienst pensioenen en de dienst welzijn zullen vanaf maandag 20 november hun plaats
innemen in de Gasthuisstraat 11. De diensten zullen uitsluitend op afspraak werken, uitgezonderd op
maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur.
De dienstverlening in de Welzijnscampus baseert zich op het meest efficiënt verder helpen van de burger.
Verschillende diensten zitten onder hetzelfde dak, om de burger de meest correcte informatie te verlenen.
Duidelijkheid en toegankelijkheid staan voorop.
In november spreken we van Welzijnscampus het Sluisken (dienstencentrum, Handicar, MMC,
serviceflats), Welzijnscampus RZV Sint Maria en Welzijnscampus Sociaal Huis (sociale dienst, woonloket,
dienst welzijn).
De doelgroep is ruim. Niet alleen de sociaal zwakkeren in de samenleving, maar elke inwoner kan een beroep
doen op de Welzijnscampus.
Een aantal externe diensten zullen zich ook huisvesten in de Welzijnscampus: VDAB, Rijksdienst voor
pensioenen (2-maandelijks) en in een later stadium ook het (mobiel) Opvoedingspunt.

6
Nieuwe leden bestuur
Het bestuur van de raad doet een warme oproep voor extra leden. Wie interesse heeft, kan zich melden bij de
voorzitter Staf Rigo of de secretaris Kris Van Dijck. Het bestuur vergadert telkens 2 weken voor de algemene
vergadering en stelt de agenda op.
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Financieel verslag
Momenteel staat er 8.361,93 euro op de rekening van de raad gezondheid en welzijn.
De raad zal een deel van de catering van Oppepper (zie verder) betalen als ook de kosten verbonden aan de
AED opleidingen in oktober en november (zie verder).
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Kalender
Cup-cake actie (stichting Alzheimer onderzoek – donderdag 21 september)
Oppepper 3.0. (donderdag 19 oktober)

•
•

Week van de Smaak (zondag 19 november): meer info tijdens de vergadering van november
Lezing Martine Prenen (donderdag 23 november): meer info tijdens de vergadering van november
(aanbod SIGO)
AED opleidingen
o 24 oktober – het Sluisken Brecht – 19.30 u
o 16 november – lokaal Rode Kruis Sint-Job – 19.30 u
>> voor beide opleidingen graag vooraf inschrijven via kris.vandijck@brecht.be
De Schakel > vrijdag 29 september: feestelijke opening van de groentebedeling + sociale winkel in de
nieuwe locatie van de pastorie (Kerklei 57)
Kleine Kasteeltjes: ‘va is koning’ monoloog – jongdementie (dinsdag 12 september – 19 uur, gratis)
Vertelt een waargebeurd verhaal over Jef uit Keerbergen, ziekte van Alzheimer
Kleine Kasteeltjes: officieel verdeelpunt van de plantjesverkoop op 15 september ‘kom op tegen
kanker’

•

•
•
•
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Varia
Bart deelt de vormingsbrochure van de dienstencentra uit.
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Volgende vergadering
Dinsdag 7 november

