Gemeentelijke seniorenraad Merelbeke

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dinsdag 14 juni 2016.

Aanwezigen: Baele Frans, Botte Willy, Coupé Paul, De Belie Paul, De Bosschere Johnny, De Loore Johanna, De Meyer
Martha, Facq Linda, De Rycke Roger, De Vogelaere Norbert, Dick Yolande, Dupontseel Norbert, De Temmerman Marc,
Den Tijn Daniël, De Wilde Marc, Fack Irma, Goethals Agnes, Lejeune Mieke, Loeman Monique, Mally Godelieve, Snoeck
Marina , Parmentier Lieve, Ryckbosch Eric, Schollaert Rita, Uyttendaele Marie-Louise, Van De Steene Freddy, Van Der
Beken Mariette, Verleye Roland, Wouters Annie,
Verontschuldigd, , Boerjan Eric, Braekeleirs Robert, Cnockaert Annie, De Rore Claudine, Eeckhout Gilbert, Helleputte
Freddy, Lachaert Egbert, Verstringe Rian, Van Oudenhove Lieve, Vrijens Bertrand,
Verwelkoming;
De voorzitter opent de Algemene Vergadering met een vertraging van vijf minuten en start met een welkomstwoord
aan Linda Facq de nieuw aangestelde vertegenwoordigster van Open VLD, waarop de voorzitter uitnodigt om over te
gaan tot het afwerken van de agenda.
Agenda
1. Goedkeuring verslag AV van 18/02/2016..
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn. De werkgroep voorzitter Norbert De Vogelaere geeft een kort
overzicht van de aangevraagde prijslijst van de seniorenweek 2015 met de meest courante artikelen.
Er wordt uiteindelijk gekozen voor de stoelenleverancier zoals vorig jaar. Het verslag wordt nadien zonder
opmerkingen goedgekeurd. Op de volgende werkgroep beslissen we de taakverdeling en laatste acties.
Rond 31/08, hopen we dat alle drukwerken beschikbaar zijn en kunnen overgaan tot de verdeling.
2. Subsidies aan seniorenverenigingen - Goedkeuring
Na een kort overzicht, wordt door expert Roland Verleye en de werkgroep voorzitter Norbert nogmaals
aangedrongen voor naar de toekomst een betere afwerking van de dossiers. Het geduld kan niet eeuwig
aanblijven. Bij het uitblijven van een correcte indiening wordt overgeschakeld naar het basisbedrag. Vooral het
ontbreken van bewijsstukken blijft een probleem!!

3. Stand van zaken Seniorenweek 2016 (na werkgroep van Mei).
De voorzitter neemt het woord en melt dat de ingangskaarten met algemene toegangsprijs van 6€ wordt
gesponsord tot een hoeveelheid van 750. De verenigingen die in Uit in Merelbeke willen publiceren dienen dit op
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eigen initiatief te organiseren. Voor zover de sponsoring het voor de 15de seniorenweek in 2017 toelaat kan
men wel iets speciaals proberen te doen.
Normaal kunnen we ook hogere projectsubsidie aanvragen.

4. Medewerking aan Popclassics 2016.
De voorzitter leest de uitnodigingsbrief om opnieuw een fijne en gewaardeerde samenwerking zoals de
voorgaande jaren, die vooral bestaat uit publicaties binnen onze folder betreffende Popclassics. Bovendien
bieden ze terug een korting op de toegangsprijs voor de senioren en de VIP toegangskaart met de
contactgegevens van één of meerdere bestuurders bij wie de senioren reservaties en kaarten kunnen bekomen.
Er wordt aan Norbert en Willy Botte gevraagd of ze verder de kaartenverkoop verzorgen. Deze mensen stoppen
met de kaartverkoop, waarop de voorzitter naar nieuwe initiatief nemers vraagt.
Na wat stilte is Norbert Dupontseel met de voorzitter bereid deze taak verder te zetten.
Aldus zullen ook de publicaties uitgevoerd worden!
5. Werkgroep Mobiliteit – advies welzijnsraad
Paul De Belie vraagt aan de voorzitter in hoeverre het tijdperk van de adviesraden nog een toekomst heeft, na de
publicatie in het infoblad van de lezing Prof. Filip De Rynck op 14/042016, en dit op aanvraag van het
Gemeentebestuur.
De voorzitter situeert dat in het huidig systeem een aantal adviesraden wettelijk is verplicht, terwijl anderen door
de gemeenteraad voor een bepaalde periode aangesteld met o.a. een adviserende taak.
Nogal wat aanwezigen op de AV stelden zich hierover ernstige vragen, waarop de voorzitter een voorstel onder
de vorm van een advies ging samenstellen met de vraag over het standpunt van het college rond het verder
onderhouden van de goede samenwerking met de diverse actieve Adviesraden. (Brief intussen verstuurd, en
wachten op een reactie)
6. Voorstel tot advies vanwege seniorenraad
De voorzitter leest het advies voor tot publicatie in het gemeentelijk informatieblad, met de huidige situering,
Overwegingen, vaststellingen & besluitvorming om de adviezen verstrekt door de diverse adviesraden openbaar
te maken om nog betere openbaarheid van Bestuur en participatie naar hun bevolking.
7. Bevraging Vlaamse Ouderenraden – Barometer.
De voorzitter overloopt het rapport op Provinciaal niveau met de conclusie, dat voorlopig de afschaffing
persoonsgebonden materies op provinciaal vlak uitgesteld zijn tot 01/01/2018. Daarom vraagt de voorzitter aan
het DB het rapport rond de vragenlijst grondig te analyseren met een jaarlijkse opvolging via de BAROMETER op
06/07/2016. Rapportering volgt ten vroegste in september- oktober.
8. Data AV september / november
Voor de Werkgroep Seniorenweek werd de datum vastgelegd op 31/08 – en de AV op 09/11/2016.
9. Dringende mededelingen – Briefwisseling
De voorzitter leest de uitnodigingen voor over het “Pilootproject Medicatieschema” in Merelbeke en het project
over de Klimaatbeheersing naar de toekomst.
10. Varia -Rondvraag
De ondervoorzitter vraagt voor de opening van de vergadering de verontschuldigen kenbaar te maken, De
aanwezigheidslijst werd ingevuld door de secretaris en Yolande vraagt aandacht naar het gebruik van vervoer
tijdens de Seniorenweek.
De voorzitter sluit de vergadering af om 15u50.
Secretaris:
Freddy Van De Steene
Bergbosstraat 128
9820 Merelbeke
Tel: 09/211 06 51
E-mail: frvdst@gmail.com
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