Stad Brugge Welzijn/ Seniorenadviesraad

ALGEMENE VERGADERING SENIORENADVIESRAAD
21 mei 2019
14 u - CONFERENTIEZAAL STADHUIS - BURG 12 8000
BRUGGE

uw kenmerk
contact
Eveline Heindryckx

ons kenmerk
DW/sar/eh

bijlagen

verz.nr.

datum
21 mei 2019

telefoon
050 47 54 77

e-mail
eveline.heindryckx@brugge.be

AANWEZIG:
Schepen Pablo Annys, Martine Matthys (schepen), Jan Vandecasteele
(voorzitter), Suzanne Dhondt (ondervoorzitster), Bart Lambrecht (Mintus),
Hilde Delameillieure (Foton), Marc Caenen, François Hernou, Thérèse
Haesaert, René Decleer, Frank Verheye, Eric Van Poucke, Georges Verlinde,
Hugo Jonckheere, Gudrun Altenbäumker, Anna Stellamans, Monique
Depraetere, Eddy Gilté, Fernand Vermeersch, Marilyn Dekeyser, Georgina
Denolf, Hubert De Cloedt, Jacques Vermandere, Dirk Dhondt, Maurice
Sevenhant, Alfons Hongenaert, Ronny Geers, Wiske Verstappe, Yves
Vandewinckele, Andre Ackaert, Francine Dewalsch, Paul Vanden Abeele,
Johan Verbanck, Hubert Hungenaert, Johan Devoghel, Jozef Van Den Berghe,
Yvan De Baes, Hubert De Vooght, Angèle Rogier, Hugo Brabant, Lydie Vonck,
Willy De Spriet, Thierry De Block, Jean-Pierre Vandewiele, Nicole Ottevaere,
Geert Rosseel, Erwin Somers, Jean-Pierre Van Eeghem, Fernand Wimme,
Eveline Heindryckx (dienst Welzijn).
VERONTSCHULDIGD:
Rosette Schautteet, Isabelle Malfait, Yolande Barbez-Malfroot, Bernard
Delplancke, Vera Kyndt, Piet Gellynck, Stefaan Leupe, Christian Meersseman,
Frans Dhaene, Lieve Mus, Tine Rommel, Marcel Bens, Johan Leyts, Guy
Schelpe, Willy Stroo, Fernand Mostrey, Pierre Verstappen, Juliaan Vanackere,
Francine Keereman, Marc Geldof, Jacques Somers, Omer Hellemans, Roger
De Prest, Annie Delille, Raymond Dezutter, Franky Vandaele, Marcel
Vlaminck, Ellen Kimpe, José De Backer, Gaby Anthierens, Johny Dumalin.
De vervangers mogen, maar moeten niet aanwezig zijn.

VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER
De heer Jan Vandecasteele verwelkomt alle leden van de SAR.
Hij bedankt ook alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan de
lentewandelingen en aan het Zilverfeest.

SCHEPEN PABLO ANNYS, STELT ZIJN BELEIDSPLAN VOOR
Schepen Pablo Annys, Schepen van flankerend onderwijsbeleid en van werk
en ondernemen (economie, tewerkstelling, KMO, landbouw, visserij,
winkelstad, ambulante markten, sociale economie) en van Sociale Zaken.
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, voorzitter van MINTUS en
van alle welzijnsverenigingen en van de raad van bestuur en algemene
vergadering van AZ St-Jan.
Anders dan vroeger is de gemeenteraad nu ook de OCMW-Raad. Voordeel is
dat alle 47 gemeenteraadsleden betrokken zijn bij het sociaal beleid.
Eventueel nadeel kan de politieke gevoeligheid zijn.
Schepen Pablo Annys stelt zijn beleidsplan voor (zie bijlage). Voor vragen of
informatie kan je contact opnemen met het kabinet van de Schepen.
We onthouden:
- aantal personeelsleden OCMW-groep : +/- 2000
- aantal personeelsleden AZ St.-Jan : +/- 4000
- ter vergelijking : aantal personeelsleden Stad Brugge : +/- 1500
Kabinet OCMW
Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel 050 32 73 00
E-mail: schepen.annys@brugge.be
Kabinetschef
Steven Wittevrongel
Tel 050 32 73 03
Gsm 0499 36 54 92
E-mail: steven.wittevrongel@brugge.be
Spreekuur
Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand op afspraak via 050 32 73 00
Enkele aandachtspunten vanuit de Schepen
Brugge telt binnenkort 30.000 senioren : de Schepen benadrukt dat de Stad
inzake het ouderenbeleid zich wil onderscheiden.
Er zal een nieuw lokaal Sociaal Beleidsplan opgemaakt worden (vorig plan is
reeds 12 jaar oud). Dit is nodig omdat Brugge ondertussen anders is
geworden met meer armoede, meer veroudering, meer vereenzaming.
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De SAR zal betrokken worden bij de organisatie van het Behoeftenonderzoek
zoals voorzien in het beleidsplan.
De Stad wilt ook een actieve actor spelen op de W&ZC-markt. In dit licht is de
bouw van een nieuw W&ZC aan St.-Pietersplas een belangrijk gegeven.
De hervorming van de eerstelijnszones staat op de agenda met aandacht
voor innovatie en het voorzien van de nodige middelen.
Er wordt aan Schepen Annys meegedeeld dat de SAR zijn
verantwoordelijkheid zal opnemen en het beleidsplan zal analyseren.
Daarna zal de SAR waar nodig een advies sturen naar het College van
Burgemeester en Schepenen met hun bemerkingen.
De Schepen meldt dat hij blij is met de adviesraden en dat hij zeker op hun
medewerking wil beroep doen.
Vragen van de SAR
Wat is eerstelijnszone Brugge?
Hervormingen op de eerste lijn
Op de eerste lijn vinden we nabije en onmiddellijk toegankelijke hulp- en
zorgverlening. Denk aan de huisarts, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, de
mutualiteit, de apotheker…
Maar ook buurtwerkers, jeugdhulpverleners, verenigingen waar armen het
woord nemen en tal van andere actoren en initiatieven werken op de eerste,
of zelfs op de nulde lijn. Allemaal leveren ze inspanningen om het recht op
zorg en ondersteuning voor iedere burger waar te maken. Ondanks de grote
hoeveelheid aan zorgberoepen, diensten en organisaties verloopt de
eerstelijnszorg en - hulpverlening niet altijd even efficiënt. Het is moeilijk om
het overzicht te bewaren. Zorgverleners en welzijnswerkers lopen elkaar
soms voor de voeten. Wie hulp zoekt, weet niet altijd waar hij daarvoor
terecht kan. Wie geholpen wordt, is niet altijd tevreden over de manier
waarop dat gebeurt… Het moet eenvoudiger, doelmatiger en duidelijker én de
persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (en zijn mantelzorger of
naaste omgeving) moet meer te zeggen krijgen over de organisatie van zijn
zorg. Dat is, in een notendop, de inzet van de hervorming van de
eerstelijnszorg. Deze hervorming betekent een grondige herstructurering op
alle vlakken. Vandaag worden in gans Vlaanderen eerste stappen in dit proces
gezet.
De eerstelijnszone als terrein voor samenwerking en afstemming.
In de toekomst zal de eerstelijnshulpverlening in Vlaanderen worden
georganiseerd in eerstelijnszones. Een eerstelijnszone is een geografisch
afgebakend gebied dat één of meerdere gemeenten bestrijkt.
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Brugge vormt één eerstelijnszone. Belangrijk is vooral dat er binnen de zone
een draagvlak bestaat, waarbij partners die actief zijn op de eerste lijn (en op
de nulde lijn) inspanningen willen leveren om samen te werken aan een
aantal doelstellingen. De hoofddoelstellingen zijn:
• samenwerking tussen diensten en hulpverleners bevorderen,
• inhoudelijk afstemmen over alle aspecten van het zorg- en welzijnsaanbod,
• een betere planning en coördinatie van de zorg.
Ambitie van de eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn, heeft de
ambitie om ...
• Elke inwoner met zorgnoden (en zijn mantelzorger of naaste omgeving) te
ondersteunen om zorg/hulp te krijgen die aansluit bij zijn/haar eigen
doelstellingen.
• Elke individuele hulpverlener, zorgverlener maar ook elke mantelzorger,
individuele vrijwilliger, buurtbewoner in staat te stellen om (aan)gepaste
zorg/hulp te bieden vanuit een heldere rolverdeling tussen de actoren.
• Elke organisatie actief in Brugge op het terrein van zorg en welzijn in staat
te stellen om haar medewerkers of leden of buurtbewoners te ondersteunen
bij het inspelen op de noden van inwoners.

Wordt er voor de eerstelijnszone samengewerkt met de private sector
(bv Wit-Gele Kruis)?
Er wordt eerst gestart met een omgevingsanalyse, daarna wordt gekeken met
wie en hoe samengewerkt zal worden.
Dubbel glas in woning en huurwoning verplicht vanaf 2020
Veel mensen kunnen hun huis niet grondig isoleren omdat dit financieel niet
haalbaar is. Er wordt meegedeeld dat er energieavonden georganiseerd wordt
in alle deelgemeenten van Brugge. Op deze avonden krijgen de mensen tips
hoe je met slimme aanpassingen een huis kan isoleren.
Er kan ook beroep gedaan worden op de renovatiepremie van Stad Brugge en
van de Vlaamse Overheid. Bij de vereniging de Schakelaar kan je terecht voor
een energielening.
Op deze link vindt u informatie over de premies van Stad Brugge en van de
Vlaamse Overheid: https://www.brugge.be/energiepremies
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Grote woning ouderen
Veel ouderen wonen in een te grote woning. Ze vinden het omslachtig om
hun woning te verkopen. Kunnen deze mensen gemotiveerd worden om hun
woning te verkopen? Deze woningen zijn immers zeer interessant voor jonge
gezinnen. Dit puntje zal opgenomen worden in het
seniorenbehoeftenonderzoek. Er kan eventueel gestart worden met een
sensibiliseringscampagne voor ouderen.
Opmaak beleidsplan
De tekst in het beleidsplan is te bleek en daardoor moeilijk leesbaar. Graag
dit in de toekomst aanpassen voor de ouderen: groter lettertype en duidelijk
kleur.

MEVROUW HILDE DELAMEILLIEURE (FOTON) KOMT HET
KUNSTPROJECT DEMENTIE VOORSTELLEN
Mevrouw Hilde Delameillieure (Foton) komt het kunstproject dementie
voorstellen (zie bijlage). Hieronder de adresgegevens.
Toelichting dienst Welzijn
Fabienne Angelet, tel 050 32 78 67, e-mail fabienne.angelet@mintus.be
Expertisecentrum Foton
Biskajersplein 2
8000 Brugge
Tel 050 44 67 93
E-mail: foton@familiezorg-wvl.be
Opmerking SAR
Het project is mooi maar graag zorgen dat de personen respectvol begeleid
worden. Zorgen dat alles professioneel blijft.
De SAR ondersteunt de oproep naar vrijwilligers om dit mooi project te
ondersteunen.

GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 19 MAART
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd en wordt nu op de website van
de Stad geplaatst. Het verslag dd. 21.05 wordt na goedkeuring in de
volgende algemene vergadering van17 september op de website van Stad
Brugge geplaatst.
TER KENNISGEVING VERSLAG KERNVERGADERING 30 APRIL
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
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DEFINITIEVE GOEDKEURING VOORONTWERP STATUTEN SAR
De statuten worden overlopen. Enkele wijzigingen:
•
•
•

Artikel 1 Doelstelling: opsomming schrappen “zoals mobiliteit,
huisvesting, verkeer, vrije tijd, … enz”.
Artikel 2 Samenstelling van de SAR: Voorzitter. Aanvullen: “bij gelijke
stemming, is de stem van de voorzitter doorslaggevend”.
Artikel 2 Samenstelling van de SAR: onafhankelijken. De zin schrappen
“Zij kunnen tussenkomen mits toelating van de voorzitter”.

Dit goedgekeurd ontwerp van statuten wordt nu voorgelegd aan het College
van Burgemeester en Schepenen.
BESPREKING AFSPRAKENNOTA
De afsprakennota dateert van 2007. De stadsdiensten die in de nota vermeld
staan hadden toen dezelfde Schepen. In deze legislatuur vallen de
stadsdiensten onder verschillende Schepenen.
Er werd een klein werkgroepje opgericht om de nota te actualiseren. Leden:
Schepen Martine Matthys, Suzanne Dhondt, Bart Lambrecht,
Jan Vandecasteele en Eveline.
De tekst van de nota zal aangepast worden. Dit voorontwerp zal besproken
worden op de algemene vergadering van 17 september. Na goedkeuring
wordt de nota opgestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen
met de vraag of de andere raden ook de nota zullen wijzigen?
LIJST AFGEVAARDIGDEN SAR IN DIENSTENCENTRA EN ANDERE
ORGANISATIES
De lijst wordt voor de laatste keer overlopen. Daarna zijn de namen definitief.
De lijst wordt aangevuld met:
•
•

’t Reitje : Francine Dewalsch.
d’ Oude Stoasie zeebrugge : Ronny Geers

Sconevelde (St-Kruis)
Deze locatie werd geschrapt omdat dit een ontmoetingsplaats is en geen
dienstencentra.
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De vereniging LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang)
Dit wordt geschrapt. Een afgevaardigde van de SAR is niet nodig omdat dit
een overleg is met professionelen (scholen, kinderopvang, …).
Vertegenwoordigers SAR
Het is de bedoeling dat de vertegenwoordigers verslag uitbrengen van wat
besproken werd in de dienstencentra en in de andere organisaties.
Verslag dienstencentra
Er wordt gevraagd om de uitnodiging en de verslagen van de dienstencentra
tijdig te bezorgen aan de afgevaardigden van de SAR. Ook bij afwezigheid
graag het verslag opsturen.

SAMENSTELLING WERKGROEP ‘BRUGS BELEIDSPLAN’
Beleidsplan Stad Brugge
Er wordt een nieuwe werkgroep ad hoc opgesteld om het beleidsplan te
doornemen. Die werkgroep zal een selectie maken van alle doelstellingen
voor de senioren. Daarna worden die gegroepeerd en zullen er werkgroepen
opgericht worden per thema (max. 4 werkgroepen).
Elke werkgroep zal een thema bespreken. In elke werkgroep wordt er een
voorzitter en een verslaggever aangeduid. Bv: thema “Verkeer en mobiliteit”
wordt besproken door de werkgroep verkeer.
Bij de werkgroepen kan er beroep gedaan worden op experts en kan er
samen gewerkt worden met de “Stedelijke raad voor personen met een
handicap” om een collectief advies op te maken.
De leden van de werkgroep zullen de brochure “Beleidsprogramma 20192024” ontvangen per post. Als de werkgroep definitief is zal er een doodle
opgemaakt worden met 2 data om te vergaderen.

SENIORENBEHOEFTENONDEZOEK
Als het budget goedgekeurd is om het behoefteonderzoek te organiseren zal
de SAR vragen aan Stad Brugge: wie, wanneer en hoe dit georganiseerd zal
worden? Er zal ook gevraagd worden om een seniorenconsulente aan te
stellen.
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EVALUATIE LENTEWANDELINGEN
Iedereen was tevreden met de organisatie van de lentewandelingen.
Een kleine opmerking: doordat er kermis was op de Markt ging de
woensdagmarkt door op de Burg. Hierdoor was er geluidshinder door de
schoonmaakmachine op de Burg.
Enkele suggesties voor de volgende editie:
• 3 wandelingen aanbieden: 30 min, 1 uur en 2 uur.
• Een toneelvoorstelling geven ipv een wandeling.
• Een zittende wandeling aanbieden.
• De voordracht langer maken, hetzelfde thema van de wandeling
gebruiken.

EVALUATIE ZILVERFEEST
Deze editie verliep wat stroef omdat de receptie doorging in de
Stadsschouwburg. De Stadshallen waren niet vrij. Voor de volgende editie is
dit probleem opgelost want de receptie gaat terug door in de Stadshallen.
Opmerking: graag de taakverdeling beter bespreken. Dit puntje wordt
meegenomen naar de volgende editie.

NIEUWS UIT VERENIGINGEN
Geen mededelingen.

NIEUWS UIT MINTUS
Wijziging openingsuren bar dienstencentra
Om de dienstverlening te optimaliseren werden de uren van de bar gewijzigd.
De bar is open van 9 u tot 17u30.
Woensdag 19 juni om 10 u Daverlo
Iedereen is welkom op woensdag 19 juni om 10 u in Daverlo, Dries 2,
8310 Brugge. Daar wordt het jaarverslag van 2018 en de geplande acties
voor 2019 overlopen.
Week van de verbondenheid - tegen eenzaamheid
Deze evenementen worden georganiseerd tegen eenzaamheid. De toegang is
gratis maar breng gerust iets mee voor op het buffet. Er wordt samen
gegeten en geproefd van verschillende gerechten. Hieronder de data van de
vierkante langste tafel.

pagina 8 van 11

De vierkante langste tafel
• woensdag 5 juni, van 13.45 tot 17 uur
LDC (Rond) Den Heerd, Sint-Pietersnoordstraat 42, 8000 Brugge
•

donderdag 6 juni, van 12 tot 14 uur
station Brugge, kant Sint-Michiels

•

zaterdag 8 juni, van 11 tot 14 uur
d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge

Ten Boomgaarde - dansserie
In de week van 17 juni gaat een dansserie door in Ten Boomgaarde, Ter beke
27, 8200 Brugge.
Mantelzorgcafé ‘De Mantelfluisteraar’
Dit wordt uitgebreid naar de deelgemeenten St-Pieters, St-Michiels en StAndries.
Lezing ‘De Europese verkiezingen 2019’
Locatie: Ter leyen, vrijdag 24 mei om 14 u
Répair cafe
Kom met jouw kapotte spullen om deze ter plaatse te laten herstellen door
een team vrijwilligers. Denk aan kleding, fietsen, elektrische apparaten,
speelgoed,… Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee.
Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Op deze website vindt u
alle informatie terug: www.repaircafe.be
Website Mintus – overzicht activiteiten
Link: https://www.dienstencentra-brugge.be/activiteiten/variable
Brochure Content: daar staan alle activiteiten in vermeld.

Mededeling (buiten agenda SAR):
WEEK VAN HET HARTRITME 17-21 JUNI 2019
Registreer u en uw vrienden hier GRATIS om een van de initiatiesessies
in reanimatie met informatie over hartstilstand bij te wonen over heel
België tijdens de Week van het Hartritme.
INITIATIELES IN REANIMATIE
Sla de maat, ontdek wat hartstilstand en reanimatie is.
Website: www.mijnhartritme.be
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HARTRITME LATEN CONTROLEREN
St-Franciscus Xaveriusinstituut - inschrijven via website
Dinsdag 18 juni om 18u30
Sint-Franciscus Xaveriusinstituut, Mariastraat 7, 8000 Brugge
Website: www.mijnhartritme.be
AZ Sint-Jan - Brugge - Oostende AV
Donderdag 20 juni 2019 van 14u30 tot 16u30
Ruddershove 10, 8000 Brugge
Onthaal ziekenhuis
Screenings van het hartritme
VRIJE TOEGANG
Voor meer informatie contacteer:
E-mail: PoliCardiologieSecretariaat@azsintjan.be
AZ Sint-Lucas Brugge – inschrijven is verplicht
Maandag 17 juni en vrijdag 21 juni
Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge
Zaal Dunant
Volg de bewegwijzering vanaf het onthaal van het ziekenhuis
Screening van uw hartritme
Op maandag 17 juni van 14u tot 16u
Op vrijdag 21 juni van 14u tot 16u
Inschrijvingen: e-mail: weekvanhethart@stlucas.be

PERSOONLIJKE RONDVRAAG
Vakantiewoningen in de randgemeenten
Steeds meer toeristen verblijven in een vakantiewoning in de
randgemeenten. Dit is lastig voor de buurtbewoners.
Voor een vakantiewoning moet je een vergunning aanvragen.
De wijkinspecteurs controleren de vakantiewoningen. Indien de woningen
verhuurd worden zonder vergunning dan worden ze onmiddellijk geschrapt.
Bij klachten kan je altijd contact opnemen met het Meldpunt van
Stad Brugge, link: https://www.brugge.be/meldingen

BESLUITEN + OPVOLGING VERGADERING
Besluiten
• Na aanpassing, statuten definitief goedgekeurd: voorleggen aan College
van Burgemeester en Schepenen en daarna aan de Gemeenteraad.
• De verslagen van de SAR mogen geplaatst worden op de website van
Stad Brugge (na goedkeuring verslag op de algemene vergadering van
17 september).
• Lijst afgevaardigden SAR is definitief afgerond.
• Oprichting nieuwe werkgroep ‘Bespreking beleidsplan’.
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•
•
•

Opmaak voorontwerp afsprakennota.
Na goedkeuring budget Seniorenbehoefteonderzoek: wie, wat,
wanneer?
Vragen aan College van Burgemeester en Schepenen om een
seniorenconsulente aan te stellen.

Opvolging Eveline
• Voorontwerp statuten aanpassen + opmaak collegedossier
voor goedkeuring aan het College van Burgemeester en
Schepenen en Gemeenteraad.
• Als de afsprakennota goedgekeurd is door de SAR:
voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
• Mail versturen naar de SAR wie zich wil inschrijven voor de
werkgroep ‘Bespreking beleidsplan’.
• De leden van de werkgroep ‘Bespreking beleidsplan’:
een brochure “Beleidsprogramma 2019-2024” opsturen +
doodle opmaken met 2 vergaderdata.
VOLGENDE VERGADERINGEN
WERKGROEP VERKEER
Op dinsdag 4 juni om 9u30 in het Politiehuis, Lodewijk
Coiseaukaai 3, 8000 Brugge.
KERNVERGADERING
Op dinsdag 18 juni om 9u30 in de Conferentiezaal (Stadhuis),
8000 Brugge.
ALGEMENE VERGADERING
Op dinsdag 17 september om 14u in de Conferentiezaal
(Stadshuis), 8000 Brugge.
PROJECTEN
AUTOLOZE ZONDAG
Op zondag 15 september aan de Stadsschouwburg.
HERFSTWANDELINGEN
Op dinsdag 24 en woensdag 25 september om 13u30 in de
Stadshallen.
Met dank voor uw inzet en vertrouwen,
Met vriendelijke groeten,
Jan Vandecasteele
Voorzitter

Eveline Heindryckx
verslaggeefster
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