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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting  van 6 mei 2019 

 
Aanwezig: 
Karin Derua Burgemeester 
Francine De Becker lid persoonlijk 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne De Meulemeester lid VLAS 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Vital Op de Beeck lid OKRA Schiplaken 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Stany Op De Beeck lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid VLAS  
Marcel De Rycke lid VLAS 
Marcel Boogaerts lid Landellijke Gilde Schiplaken 
Josée Naets lid S-Plus Boortmeerbeek 
Johan Neefs lid persoonlijk 
 
Griet Janssens secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Denis Bosny schepen 
Jozef Crabs lid 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Josée Naets, Johan Neefs en Marc Bogaerts waren tijdens de vorige vergadering ook verontschuldigd. 
Dit zal aangepast worden. 
 
Monique Vertongen heeft geen verslag ontvangen. 
 
Herman vraagt 1 minuut stilte voor het overlijden van de echtgenoot van Suzanne en van Jacques 
Verrijt. 
 
 
2. STAND VAN ZAKEN SAMENSTELLING SENIORENRAAD 
 
Zolang de nieuwe seniorenraad nog niet is samengesteld, blijft de oude samenstelling in voege. De 
samenstelling van de nieuwe seniorenraad moet eerst voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dit 
staat op de agenda van maandag 24 juni 2019. Hierna kan er een bestuur gekozen worden. 
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3. BELEIDSPLAN SENIOREN LEGISLATUUR 2019-2025  
 
Karin ligt onderstaand beleidsplan toe.  
‘We moeten ervoor zorgen dat onze senioren kunnen blijven participeren aan de samenleving.  Dit is 
een uitdaging op meerdere vlakken. 
We kiezen voor een beleid dat ouderen insluit: een beleid dat de seniorentoets kan doorstaan op alle 
levens-domeinen gaande van toerisme, sport, cultuur en levenslang leren over wonen, mobiliteit en 
verkeer, veiligheid, ruimtelijke ordening, informatie en communicatie …. 
Het jaarlijkse seniorenfeest en daguitstap zullen we blijven ondersteunen.’ 
 
Om dit beleidsplan uit te voeren zijn concrete plannen nodig. Tegen eind 2019 wordt dit uitgewerkt 
zodat de nodige financiën kunnen voorzien worden voor de volgende 6 jaar.  
Iedereen krijgt huiswerk mee, mensen met beleidsplannen kunnen dit melden aan de dienst vrije tijd. 
 
 
4. ORGANISATIE DIENST THUISZORG OCMW 
 
Sarah Vercammen en Katrien Willekens lichten de werking van de thuiszorg van het OCMW toe. De 
presentatie vind je in bijlage. 
 
Vragen: 

 De kostprijs ligt hoger dan Partena? 
o De kostprijs ligt vast aan de hand van barema’s die worden bepaald op basis van het 

inkomen. Mensen met een laag pensioen zijn voordeliger bij het OCMW.  Mensen met 
een hoog pensioen kunnen beter langsgaan bij privé instanties. 

 Puntensysteem? 
o Het puntensysteem (Bel-score) wordt opgemaakt door de overheid en heeft geen 

invloed op de prijs.  

 Dienstenchecques om hulp te betalen, waarom worden de 2 systemen niet gecombineerd.  
o Op deze vraag kunnen de mensen van het OCMW niet antwoorden aangezien dit een 

politieke keuze is. 
o Karin wil dit wel laten nakijken. Maar als de groep van klanten vergroot zonder dat er 

extra personeel bij komt, kan dit ook niet lukken.  Men vreest dat de wachtlijst dan te 
groot gaat worden. Als gemeente is het niet bedoeling om concurrentie aan te gaan 
met andere dienstverleners. Het beleid werkt voorlopig niet met dienstenchecques 
omdat ze kiezen om voorrang te geven aan de sociaal zwakkeren. 

 Mantelzorgpremie? Nieke stelt vast dat het OCMW geen tuinwerkers voorziet terwijl 
tuinwerken wel valt onder mantelzorg. 

o Mantelzorg is voor familie/vrienden/buren zonder dat ervoor betaald wordt. Iemand 
dat gratis iets doet voor u, ondersteunen om het verder te blijven doen. 

 Vital heeft een aantal opmerkingen over de huisjes van het OCMW: geen tuinhuisjes? 
o 3 legislaturen geleden is overeengekomen dat de huisjes zullen verdwijnen zodra er 

serviceflats voorzien worden. Aangezien deze huisjes gaan verdwijnen, blijven de 
herstellingen beperkt. De bewoners van de huisjes zullen voorrang krijgen bij de 
verdeling van de serviceflats. 

 
5. STAND VAN ZAKEN VERHOOGD TOEZICHT WZC DE RAVESTEIN 
 
De gemeenteraad werd uitgenodigd voor meer informatie: 
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 Het personeel werd aangepast. Het personeelstekort werd deels weggewerkt. Het blijft een 
knelpuntenberoep. 

 Gunstig bewonersonderzoek. Momenteel is er elke maand een bewonersonderzoek.  

 2 afgevaardigden van de seniorenraad moeten verkozen worden. Momenteel zijn er 3 
kandidaten: Stany Op de Beeck, Josée Naets en Herman Van Bever. 

 
6. VOORBEREIDING SENIORENFEEST EN SENIORENREIS 
 
De inschrijvingsformulieren worden uitgedeeld. Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 EUR, het busvervoer 
wordt betaald door de gemeente. 
Willy merkt op dat diegenen die inschrijven voor een bepaalde activiteit, die ook moeten doen. 
Ervaring leert hem dat dit niet altijd evident is. 
 
Seniorenfeest gaat door op zaterdag 1 juni, de deuren zullen opengaan om 12 uur. Het einde van het 
seniorenfeest zal iets vroeger zijn als voorzien aangezien ’s avonds een gemeentebal doorgaat in de 
sporthal ten voordele van het Zorghuis De Dijlevallei. Dit is een politiek neutraal evenement. 
 
7. RONDVRAAG EN VARIA 
 
Herman: 

 De verslagen van de seniorenraad komen te laat maar we zien het door de vingers aangezien 
er verschillende langdurige zieken zijn. 

 Herman heeft geen reactie gekregen op de brief gericht naar de gemeenteraad, hij merkt wel 
op dat de boodschap duidelijk is aangekomen. 
 

Josée: S Plus Boortmeerbeek organiseert een benefit voor het Zorghuis De Dijlevallei op 16 november 
in Rotselaar (Sportoase). Flyers en affiches worden nog uitgedeeld. 
 
Gerard stelt voor om een verbinding te maken met de seniorenraad van bv Haacht. Wat doen ze in de 
buurt? Herman heeft reeds contacten gelegd voor een interregionaal overleg. Best starten met een 
bezoek te brengen aan elkaar. Een voorbeeldgemeente op dit vlak is bv Hoeilaart. 
 
Volgende seniorenraad maandag 24 juni 2019 om 9.30 uur. 
 
 

Denis Bosny 
Waarnemend voorzitter 

 Karin Derua 
Burgemeester 

  

 


