VERSLAG Ouderenadviesraad
Datum
Uur en duur
Plaats
Verslaggever
Datum verslag

20 september 2021
9.30 uur tot 11 uur
GC Jan Van Der Noot
Stijn Vrints
1 oktober 2021
Aanwezigheidslijst

Naam en tel.
Couvreur Peter
Lauwers Johnny
Van Gutschoven Jean
Schrijvers Jos
Wuyts Anny
Mertens Roger
Bertha Cools
Bosmans Lode
Wilmsen André
Gorrens Leo
De Prins Jef
Neefs Bart
Griep Luc
Sonder Bianca
Maes Cécile
Stevens Joke
Vrints Stijn
Aerts Luc
Van Dijck Kris
Arnouts Marie-Louise

Vereniging

Mailadres

Aan

Ver

BG St-Job

X

BG St-Job

X

NEOS

X

OKRA Brecht

X

OKRA Brecht

X

OKRA Overbroek

X

OKRA Overbroek

X

OKRA St-Job

X

OKRA St-Job

X

OKRA St-Lenaarts

X

OKRA St-Lenaarts

X

Directie De Kleine
Kasteeltjes
directie SintLenaartshof

Afw

X
X

CL LDC Het Sluisken

X

CL LDC Het Sluisken

X

CL LDC De
Lindeboom

X

Schepen soc. zaken

X

Welzijnsconsulente

X

Welzijnscampus

X
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1.

Verwelkoming

Na meer dan 1,5 jaar sinds de laatste bijeenkomst van de ouderenadviesraad, heet ondervoorzitter
Jean Van Gutschoven de raadsleden van harte welkom.

2.
financieel verslag (update januari ’21)
Spaarrekening
vorig saldo: € 4.136,97
- geen verrichtingen
huidig saldo: € 4.136,97
Zichtrekening
vorig saldo: € 2.994,73
- 9 * betaling Telenet € 52,44: - € 471.96
- 3 * betaling Telenet € 52,99: - € 158.97
- 2 * bankkosten € 17,55: - € 35.10
huidig saldo: € 2.328,70
Cash
vorig saldo: € 344,26
-

Geen verrichtingen

huidig saldo: € 344,26
TOTAAL

3.

€ 6.809,93

Nieuwe statuten

Het gemeentebestuur werkt een nieuwe visie uit op participatie. Op basis van voortschrijdend inzicht
in deze thematiek werden onder meer de statuten van de verschillende adviesraden herbekeken met
als doel om meer uniformiteit te creëren.
De nieuwe inzichten in de adviesraden spelen zich vooral af op het domein van de samenstelling, de
jaarplanning, de jaarlijkse financiering en – zoals reeds gezegd – de eenvormigheid van de statuten.
Deze nieuwe afspraken dragen ertoe bij dat de adviesraden ten volle hun adviserende rol kunnen
opnemen.
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Het ontwerp van de nieuwe statuten werd reeds goedgekeurd door het College van Burgemeester
en Schepenen. In een volgende fase wordt gevraagd aan de adviesraden om zich over de nieuwe
statuten te buigen, zodat deze vervolgens geagendeerd kunnen worden op de gemeenteraad van
oktober.
Advies van ouderenadviesraad aan gemeentebestuur
De ouderenadviesraad verklaart zich akkoord met het nieuwe ontwerp van de statuten, maar doet
een voorstel om in artikel 12 een extra criterium toe te voegen, met name:


Het accepteren of weigeren van kandidaten die willen toetreden tot de raad

Motivatie
Gezien we een adviesraad zijn die ouderen vertegenwoordigd, dient de vraag zich aan wat nu
eigenlijk een oudere is en of hier een leeftijdsgrens aan gekoppeld moet worden.
Omdat er geen consensus gevonden werd, stellen we voor om op basis van motivatie iedere
kandidatuur individueel te beoordelen. Beslissingen tot het al dan niet toetreden tot de raad worden
dan genomen conform de bepalingen in artikel 13 van de nieuwe statuten.

4.

Nieuw regelement gemeentelijke zorgtoelage

Per 1 januari 2022 treedt het nieuwe reglement inzake de gemeentelijke zorgtoelage in voegen. Luc
Aerts lichtte de belangrijkste principes toe uit dit reglement. Dit reglement wordt in bijlage toegevoegd.

5.
5.1

Varia
UiTPAS

Vanaf 1 oktober 2021 lanceren de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde,
Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel de UiTPAS ‘Van Polder tot Kempen’.
Wat is de UiTPAS?
De UiTPAS is eenvoudig gezegd een vrijetijdspas waarmee je punten kan sparen en inruilen wanneer
je deelneemt aan sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. Meer mensen meer laten beleven, dat is het
doel van de UiTPAS. Eveneens aan deze UiTPAS is ook de 80/20 regeling (beter gekend als
‘vrijetijdsparticipatie’) gekoppeld.
Meer info vind je via de gemeentelijke kanalen.
5.2

Concert Connie Neefs

De eerder ingeplande voorstelling van Connie Neefs (genaamd:’ 65 jaar televisie’) gaat door op 27
februari in GC Jan Van Der Noot. Het exacte tijdstip wordt later nog gecommuniceerd.
Gezien deze voorstelling een samenwerking is tussen de gemeentelijke cultuurdienst en onze
ouderenadviesraad, worden er nog enkele helpende handen verwacht. Meer info volgt later.

6.

Volgende vergadering

Het volgend overleg van de ouderenadviesraad vindt plaats op 15 november om 9.30 uur. De locatie
wordt later nog gecommuniceerd.
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