Gemeentelijke seniorenraad Merelbeke

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dinsdag 13 juni 2017.
Aanwezigen: Baele Frans, Botte Willy, Coupé Paul, De Belie Paul, Johnny De Bosschere, De Meyer Martha, De Rycke
Roger, De Vogelaere Norbert, Dick Yolande, De Temmerman Marc, Den Tijn Daniël, Fack Irma, Hulstaert Micheline,
Lejeune Mieke, Loeman Monique, Mally Godelieve, Snoeck Marina, Ryckbosch Eric, Uyttendaele Marie-Louise, Van De
Steene Freddy, Parmentier Lieve, Steyaert Joël, Van Den Broecke Inés, Van Oudenhove Lieve, Verstringe Rian, Verleye
Roland, Wouters Annie,
Verontschuldigd, Boerjan Eric, De Loore Johanna, Cnockaert Annie, Schollaert Rita, Lachaert Egbert, Vrijens Bertrand,
Maes Annie,
De voorzitter opent de Algemene Vergadering en start met een welkomstwoord, waarop we starten met de diverse
agendapunten.
Agenda
1. Goedkeuring verslag AV van 21 maart 2017.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, en dat wordt nadien unaniem goedgekeurd.
Op een vraag van Paul De Belie antwoord de voorzitter: Het blijft de bedoeling om rond adviezen op vraag van
het Bestuur, samen te werken met andere organisaties. Bvb bewonersplatform. De vraag tot samenwerking wordt
gesteld na de vakantie.
2. Goedkeuring subsidies seniorenverenigingen (berekening 08 mei 2017).
Na voorlezing van de bedragen, en nogmaals toelichting over het nut van de juiste invulling van de activiteiten
worden de subsidies goedgekeurd en overgedragen naar de dienst raad en college, om voor te leggen aan de
gemeenteraad september ter goedkeuring ,en nadien uitbetaling.

3. Seniorenweek - Stand van zaken
De voorzitter geeft toelichting betreft folder, affiches en ingangskaarten, die eind augustus zullen voorgesteld,
overhandigd, en verdeeld onder de verschillende verenigingen, AV leden, DB en alle medewerkers.
Bij de dienst milieu is het formulier aangevraagd voor afvalcontainers en zakken mits waarborg die eind oktober
dient vervuld te worden.
4. Vastleggen data volgende vergaderingen
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Na overleg worden volgende data voorgesteld :
DB met Rian op 22/08/2017 om 14u. Zaal Sociaal huis – Uitgebreide Werkgroepvergadering op woensdag
30/08/2017 om 14 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis – en laatste AV op 07 november om 14 u. in de
raadzaal voor de afrekening kaarten en laatste toelichtingen voor de verschillende activiteiten.
De voorzitter vraagt ook voldoende aandacht voor het cultuurblad, waarin een minivoorstelling is aangekondigd
voor de Seniorenweek, dat intussen is achterhaald met de vaste overtuiging voldoende aandacht te schenken
binnen alle mogelijke gemeentelijke kanalen. Nogmaals blijkt dat participatie in de ruime zin van het woord zijn
doel niet zal missen. Spandoeken normaal vanaf 1 oktober.
5. Adviezen – toekomstplannen voor de Zorg in Merelbeke.
De voorzitter heeft heel wat info opgevangen rond samenwerkingsverbanden met diverse gemeenten rond zorg.
Het zou toch noodzakelijk zijn dat ook de seniorenraad hier tijdig info over krijgt.
Gemeente- en OCMW-raadslid Monique Loeman geeft toelichting dat de onderhandelingen lopende zijn in
samenwerkingsverband met Destelbergen – Oosterzele – Nazareth, en nog een paar gemeenten, maar kan
voorlopig niet meer details geven. OCMW-voorzitter en Schepen Egbert Lachaert zal meer uitleg verstrekken
waanneer dit plan definitief is goedgekeurd. Monique geeft wel nog toelichting dat Merelbeke de hoofdgemeente
wordt over dit project en dat hulp normaal blijft binnen elke gemeente.
6. Samenwerking met Gent Symphonic – Band 09 december 2017.
De voorzitter meldt een mailbericht te hebben ontvangen van Chris Hertoghe over het verdere principiële
samenwerkingsverband, met een optreden dit jaar van Sabine Tiels. Er wordt een andere tweede medewerker
gevraagd om de voorzitter te ontlasten, Uyttendaele Marie-Louise is bereid, voor de kaartenverkoop van deze
activiteit, om de voordelige toegangsprijs voor senioren te behouden. De AV stemt hier mee in.
7. Aanvullende punten – briefwisseling – Varia.
Merelbeke zit op schema
•

De voorzitter geeft toelichting en succes van de afsluiting voor dit project, Minister Van Deurzen voorziet
ook financiering voor de opstart binnen andere gemeenten. AV lid Martha De Meyer deelt mede dat niet
alle medici dokter en apotheker in onze gemeente meewerkt aan dit project,

•

Merelbeke Feest op 01/07/2017.
Voorstelling nieuwe ambassadeurs 2017 voor Merelbeke.
Yolande en Lieve AV leden geven toelichting over deze activiteit.

•

Willy Botte (VIEF)vraagt voor het subsidie werkjaar 2017 de nieuwe benaming op te geven van zijn
vereniging, en vraagt ook in hoeverre de toepassing - reglement en opmerkingen bij de voorstelling van
de aanvraag Postiljon. Norbert geeft aan dat deze vereniging niet voldoet kwa bestuur en leden.
Voorzitter: De procedure bij Postiljon is op basis van het huidig reglement correct verlopen. Huidig
reglement voorziet NIETS over voorwaarden Bestuur en leden. Zij moeten wel aan alle regels voldoen
vooraleer te kunnen toetreden. DB heeft dit unaniem afgesproken.

•

Als slot vraagt de voorzitter de goedkeuring van onze aandachtspunten besproken op de vergadering
Provincie in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De voorgelegde tekst werd met een
overgrote meerderheid goedgekeurd. (2 onthoudingen). Intussen ontvangen alle voorzitters van de
politieke fracties in de gemeenteraad onze tekst. Afwachten of er rekening mee wordt gehouden.
De voorzitter sluit de vergadering af om 16u20.

Secretaris:
Freddy Van De Steene
Bergbosstraat 128
9820 Merelbeke
Tel: 09/211 06 51
E-mail: freddyvandesteene@skynet.be
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