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1. Welkomstwoordje 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze Algemene vergadering  

 

2. Verslag vorige vergadering : Geen opmerkingen 

 

3. Briefwisseling 

Vraag van schepen Orbie naar advies omtrent fietsenstallingen → wordt 

doorverwezen naar de werkgroep mobiliteit. 

 

4.  Het BBC (Beleids- en Beheercyclus) en het meerjarenplan 

van de stad en het OCMW 

1. Iedereen heeft bij de uitnodiging voor deze vergadering de nodige 

documenten gekregen voor dit punt. 

2. De verplichting voor het opmaken van een BBC is gestemd door de 

Vlaamse Overheid in 2010 en verplicht voor de steden en gemeenten 

vanaf 1/1/2014 en moet ingediend worden voor eind 2013. 

3. Alle adviesraden van de steden en gemeenten moeten terzake 

geraadpleegd worden. Eind augustus werd vanuit de stad een vraag 

voor advies gestuurd. Om dit advies degelijk op te stellen is hier te weinig 

tijd voor. De documenten van de stad zijn onvoldoende uitgewerkt terwijl 

deze van het OCMW veel beter zijn opgemaakt. 



4. Op 25/9 was er een vergadering met de Cultuurraad, Jeugdraad en SR. 

De jeugdraad was zeer ontevreden omtrent de gevolgde procedure en 

zou eerst geen advies geven. In de verdere bespreking opteert men toch 

voor een advies met het ongenoegen over de gevolgde werkwijze. Ook 

de Gezinsraad is bezig met het opstellen van een advies. 

5. De lijst met de opmerkingen van de SR zal officieel binnen gestuurd 

worden en overgemaakt worden aan alle leden van de gemeenteraad.  

6. Het ingediende advies kan in de toekomst verder aangepast, bijgestuurd 

en uitgewerkt worden 

7. Opmerking uit de vergadering:  

A. Is het niet beter in plaats van alle punten op te geven en een 

bepaalde prioriteitenlijst vast te leggen die belangrijk zijn voor de 

senioren? 

Antwoord: Het is uiteraard niet zeker dat alle 49 opgegeven punten in 

het BBC zullen opgenomen worden. We moeten ook afwachten hoe 

het stadsbestuur gaat reageren, in de loop van de legislatuur kan de 

situatie veranderen en er moet trouwens jaarlijks een aanpassing 

gemaakt worden , hier kan men dan een prioriteitenlijst opmaken 

B. Binnen de ingediende punten moet ook rekening gehouden worden 

en vergeleken worden met de omgevingsanalyse van de stad. 

Het voorgestelde advies van de SR voor het BBC wordt aanvaard en kan 

ingediend worden. 

 

5. Opstarten werkgroep ‘ouderen en wonen’ 

1. 1 op 3 personen is meer dan 60 jaar 

2. De ouderen zo lang mogelijk in hun woning - de eigen vertrouwde 

omgeving - laten wonen  

3. Vroeger kende men de situatie als volgt : huis – seniorenflat – rusthuis; 

thans wordt de “stap” seniorenflat overgeslagen en wordt de eigen 

woning aangepast. 

4. Er zal een werkgroep opgestart worden met Jozef Dhuygelaere als 

voorzitter en wie wil meewerken kan zich opgeven aan Petra. Marc 

Vanderbeken - directeur WZC Heilig Hart - wenst naast Erik Willems en Luk 

De Vos deel te nemen aan deze werkgroep. 

 

Ook de werkgroep ‘mantelzorg’ zal terug opgestart worden met Paul 

Vanbockryck als voorzitter 

 

6. Wijziging statuten 

1. Iedereen heeft een ontwerp ontvangen bij de uitnodiging voor de 

vergadering 

2. Er moesten een paar anomalieën bijgewerkt worden 

3. Aangepaste statuten zoals voorgelegd worden goedgekeurd 



7. Advies kiesverrichtingen 

 Het advies bestaat erin een stembureau in te richten in de twee rusthuizen 

zodat de bewoners - voor wie het mogelijk is – zelf hun stem kunnen 

uitbrengen. 

 Advies wordt goedgekeurd en overgemaakt aan de stad 

 

8. Varia 

1. Bierfeestennamiddag: blijkbaar goed verlopen 

2. Mobiliteitsdag: spijtig dat er moest gekozen worden tussen info in het 

station of de verkeer herscholing. Hiervoor echter een herhaling geregeld 

die zal doorgaan in het dienstencentrum. 

3. Bezoek Waregem: 25 eigen mensen van de SR; er volgt een tegenbezoek 

2014: Voorzitter tracht een bezoek te regelen aan Ieper in het kader van 

de herdenkingen van de Grote oorlog 

4. Probleem : de bediening van de lift in het stadhuis na de sluiting van de 

dienst Toerisme – belangrijk voor de mensen met een handicap – rolstoel. 

5. Info pensioendienst omtrent het digitaal consulteren van het 

pensioendossier; er zijn 2 data 24/10 is reeds volzet, voor 7/11 is er nog 

plaats.  

6. Voorstelling in De Woeker ‘Oud Goud’ samenwerking met de dienst 

Cultuur op 14 november 2013 

7. 1 oktober : Jaarlijkse bijeenkomst Vlaamse Ouderenraad met als thema : 

“Leeftijdsvriendelijke gemeente”  in het Vlaams Parlement. Er is onder 

andere een Workshop – “ Wat doet Oudenaarde aan de mobiliteit” 

8. 8 oktober – Provinciaal Forum met een zevental workshops; iedereen 

heeft de folder terzake reeds ontvangen 

9. Oproep aan de leden om te durven toetreden bij een of andere 

werkgroep; iedereen kan op een of andere wijze een bijdrage leveren, 

iedereen wordt geapprecieerd voor zijn inbreng. 

 

 


