Secretariaat – Dienst Sociale zaken – tel: 09/364 57 23
chantal.praet@ocmw.zottegem.be
Vergadering 26 maart 2019
Verslag
Aanwezigen:
Marcel De Vos, Maria De Parmentier, Jacques Cardoen, Herman Killemaes, Lucien
Wauters, Rita Podevijn, Claudine Placke, Jacqueline Ysebaert, Lieve Pede, Edwig
Verheyen, Marie-Paule Van Damme, Anny Symoens, Diane De Pessemier, Cecile De
Coene, Bernadette Van Peteghem, Lucien Van Wijmeersch, Chantal Praet, Jean De
Noyette, Jeannine Beetens, Nelly Van Grootenbruel, Marie-Paule Van Wijmeersch,
Valére Baele, Willy De Backer, David Brulard, Rita Merchiers, Pierre Van den Steen,
Marleen Haelterman, Marleen Van Den Brulle, Erna Van Dorpe, Ernestine De Vriese,
Hilaire De Smet en schepen Peter Vansintjan.
Verontschuldigd:
Jacqueline Michiels, Ludwine Reygaert, Ghislain Diependaele, Elsie Verheyen,
Mariette Van Liefde, Emiliën Van Muylem, Godelieve Coppens, Diane Pede, Paul
Baele, Frans Vral, Frans Schautteet, Liliane Branswijck, William Lampens, Frans Vral.
welkom en voorstelling leden
Onze uittredende voorzitter is zeer tevreden over de talrijke opkomst van onze leden.
Schepen Vansintjan laat weten iets later te komen.
Om beurt stelt ieder lid zich voor aan de raad, waarbij wij een paar nieuwkomers mogen
verwelkomen.
statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota
Bij de start van een nieuwe bestuursperiode wordt traditioneel de seniorenraad opnieuw
samengesteld.
Zowel de effectieve als plaatsvervangende leden worden uitgenodigd naar de algemene
vergadering.
Het plaatsvervangend lid heeft enkel stemrecht, wanneer zij/hij een effectief lid
vervangt.
Zij kunnen wel nooit lid worden van het Dagelijks Bestuur.
Het zijn de politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad die de personen
aanduiden om te zetelen in onze adviesraad.
Volgens de verdeling van het aantal zetels heeft Open Vld en Groen recht op 1
vertegenwoordiger, N-VA, CD&V en Sp.a op 2.
De niet stemgerechtigde leden zijn de schepen van Sociale Zaken, twee ambtelijke
vertegenwoordigers van het OCMW (eventueel mensen van de Sociale Dienst) en
deskundigen.

Ons vorig lid en ondervoorzitter Frank Douchy kan niet meer deelnemen aan onze raad,
omdat hij het mandaat heeft opgenomen binnen het BCSD (Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst).
verkiezingen voorzitter, ondervoorzitters en secretaris
Na de gemeenteverkiezingen zal ook onze raad een nieuw bestuur kiezen of een bestuur
herbevestigen.
De gemeentewet voorziet dat de adviesraden binnen de drie maanden na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad opnieuw worden samengesteld.
De binnengekomen kandidaturen zijn van Lucien Wauters als voorzitter en
Cecile De Coene als ondervoorzitter. Deze functies worden door onze leden unaniem
goedgekeurd en aangesteld voor een periode van drie jaar. Chantal Praet wordt opnieuw
voorgedragen als secretaris.
samenstelling Dagelijks Bestuur
Samen met de bijkomende leden Lieve Pede, Marcel De Vos en Frans Vral vormen zij
het Dagelijks Bestuur.
Andere kandidaten zijn nog steeds welkom.
stemmen met volmacht – brief aan het CBS
Uit ervaring weten we dat veel bewoners in de woonzorgcentra hun stem niet
uitbrengen en zorgen voor een doktersbriefje of soms een volmacht. Ze zien op tegen de
verplaatsing, hebben geen vervoer of zijn niet meer mobiel genoeg.
Daarom werd vorig jaar een akkoord gevonden om stemlokalen in te richten in onze
woonzorgcentra.
Na een evaluatie blijkt dat in één van de woonzorgcentra de volmacht formulieren
zomaar voor het grijpen lagen.
Een schrijven zal vanuit onze raad gestuurd worden naar het CBS als naar de
woonzorgcentra met de vraag om bij de volgende verkiezingen strikt toe te zien op het
stemmen bij volmacht.
Ook bewoners die geen hulp hebben van familie moeten steun krijgen van de instelling
om hun stem te kunnen uitbrengen.
vraag om deelname aan de verkeersraad en centrumraad
De feedback van onze adviesraad is een grote toegevoegde waarde in andere raden.
Voor de verkeersraad laat Claudine Placke zich afvaardigen, voor de centrumraad zijn
wij blijkbaar al zeer goed vertegenwoordigd.
seniorennamiddag
Het seniorenfeest vindt plaats op maandag 21 oktober 2019 in de feestzaal Bevegemse
Vijvers. Dit jaar nodigen wij onder meer Wendy Van Wanten en Jo Vally uit.
Tegen 8,00 euro krijgen de senioren een stuk taart en koffie geserveerd en kunnen ze
genieten van het optreden.

voorstelling schepen van Sociale Zaken, Peter Vansintjan
De schepen gaat deze functie voor drie jaar uitoefenen en wordt daarna vervangen door
Jenne De Potter. Peter wordt dan automatisch gemeenteraadslid.
Hij is reeds 36 jaar getrouwd met Leen De Clercq die afkomstig is uit Velzeke.
Vader van 4 kinderen en 8 kleinkinderen, woont in Godveerdegem en werkt als
kabinetsdirecteur bij Kris Peeters.
Sinds 1/01/2019 is de integratie van OCMW en gemeentebestuur decretaal een feit. De
functie van OCMW-voorzitter verdwijnt, de OCMW-raad gaat dan ook volledig op in
de gemeenteraad.
Personeelsdienst als financiële dienst van het OCMW verhuizen naar de Sanitary.
De technische dienst van OCMW en stad zullen met de tijd ook samensmelten.
Mensen van de gemeenteraad beslissen ook op de punten van de OCMW-raad.
De begroting OCMW zal op termijn opgaan in de stad. Zo kan er ook efficiëntiewinsten
geboekt worden, door te besparen op personeel waar het mogelijk is.
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst vormt het vast bureau, waarin Peter Vansintjan
voorzitter is en van rechtswege ook schepen van sociale zaken, huisvesting, senioren,
tewerkstelling en eenzaamheid.
Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers en
maatschappelijke integratie.
Het is de bedoeling om het beleid op de OCMW-site verder te zetten en niets radicaal te
wijzigen. Misschien het Huis van het Kind nu gelegen aan de Kloosterstraat in te
planten in het Sociaal Huis en in het verhaal de kapel mee een plaats te geven. Met de
werken die bezig zijn wordt ze momenteel niet meer gebruikt.
Het woonzorgcentra heeft zijn eigenheid, kwaliteit keuken is goed. Enkel in de keuken
kan men een beetje efficiëntere winsten boeken.
Mensen doen ook vaker beroep op de maatschappelijke werkers van het Sociaal Huis.
Daar kan eventueel nog personeel bijkomen.
Er komt protest dat er in de gemeenteraad te lang wordt vergadert. Volgens de schepen
stelt de oppositie enorm veel vragen. Misschien de technische bespreking een beetje
inperken.
Natuurlijk worden nu ook na de gemeenteraad de agendapunten van de OCMW-raad
behandelt.
Er wordt gepleit voor het oprichten van gemeenteraadscommissies om beslissingen van
de gemeenteraad voor te bereiden.
Een 4-tal uur vergaderen moet volgens de schepen voldoende zijn.
7% van de Zottegemse bevolking is van vreemde origine. Nederlanders, Spanjaarden,
Fransen en vooral de Congolese gemeenschap groeit de laatste 3 à 4 jaar sterk aan,
wordt geschat op een 100-tal personen.
Ze komen in onze stad binnen via de spoorlijn Brussel – Denderleeuw – Zottegem.
Om recht te hebben op een leefloon wordt door een maatschappelijk werker een sociaal
onderzoek gestart, wordt de situatie bekeken en geanalyseerd of ze hier gedomicilieerd
zijn en geen andere bestaansmiddelen hebben. Een illegaal heeft geen recht op een
leefloon.
Er wordt aangewezen om een inburgeringstraject te volgen en Nederlands te leren.

De maatschappelijk werker zal de persoon ook begeleiden naar een opleiding of job.
Via de Katrol wordt studie- en opvoedingsondersteuning aangeboden om zo
gemakkelijker te kunnen integreren in onze samenleving.
Dagverzorgingscentrum Egmont (DVC)
De verantwoordelijken Kristel en Katrien komen een woordje uitleg geven over de
werking van het dagverzorgingscentrum Egmont.
Het DVC bestaat ruim 2 jaar. Iedere thuiswonende ouder (vanaf 65 jaar) kan door
vermindering van zijn zelfredzaamheid terecht in het DVC van maandag t.e.m. vrijdag
(8 tot 17u30). Mits zorg op maat kunnen ook mensen met dementie naar het DVC.
De zorgbehoevende wordt er opgevangen en verzorgd, zodat de mantelzorger even
ademruimte krijgt voor zichzelf.
Daar is plaats voor 15 personen.
Zij bieden afwisselende activiteiten aan, dingen die de ouderen graag doen, vooral veel
activiteiten van vroeger, de tijd van toen …
Krijgen ’s morgens een tasje koffie, een middagmaal met soep, hoofdgerecht en dessert,
namiddag koffie en koek.
Busvervoer is mogelijk op aanvraag. Tussen 8 en 10 uur (afhankelijk van de
thuisverpleging) wordt je thuis opgehaald en ’s avonds teruggebracht. Het vervoer zit
niet in de dagprijs, maar wordt betaald met een dienstencheque (0-5 km halve
dienstencheque).
De dagprijs bedraagt 24 euro/dag en 18 euro/halve dag voor een inwoner van Zottegem.
Toeslag van 1 euro voor mensen woonachtig buiten Zottegem.
Afhankelijk van de mutualiteit is er een tussenkomst voorzien.
Varia
De bouw van de parkeertoren werd geschorst, 4 bewoners van de Broeder Maréslaan
zijn in beroep gegaan en hebben gelijk gekregen.
Omdat 5.000 à 6.000 pendelaars dagelijks de trein nemen, blijft het bestuur vragende
partij voor de bouw van de parkeertoren.
Werken aan de nieuwe spoorwegbrug te Erwetegem (Schotte) zijn gepland tot eind
november 2019.
Bij de eerste plannen was het voorstel om aan de bandencentrale op de Meerlaan, langs
achter de huizen een baan door te trekken tot aan het ziekenhuis.
Nu wordt de bestaande brug dichtgemetseld, een nieuwe kokerbrug gemaakt en onder
de spoorweg geschoven.
Er zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden.
De te lage perrons in ons station is voor onze leden één van de grootste knelpunten.
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