ZITTING VAN DE OUDERENADVIESRAAD LIEVEGEM VAN 12 JULI 2019
Aanwezigen:

Coucke Gilbert, De Clercq Monique, De Wilde Roger, Lippens Ghislain, Parrein Dany, Schietaert
Anita, Van Den Hauwe Magda, Van Hyfte Wilfried en Willems Annie; leden
Caroline Fredrick; schepen bevoegd voor senioren.
Van De Voorde Elisabeth; seniorenconsulente ad interim

Verslag:

De voorzitter opent de vergadering om 09.01 uur.
De leden stemmen in om het bijkomend punt ivm de zetel in de adviesraad GEMINA te behandelen.

1. Goedkeuring verslag 6 juni 2019
Het verslag wordt zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd.

2. Opening rekening ouderenadviesraad Lievegem
Er wordt voorgesteld om een bankrekening te openen met de goedkoopste tarieven. Tijdens de
volgende vergadering zal dit punt behandeld worden nadat de voorwaarden en de nodige informatie
zijn ingewonnen.

3. Afspraken werking ouderenadviesraad
Er wordt gestreefd naar een optimale en transparante samenwerking tussen de ouderenadviesraad
en de drie werkgroepen. Binnen het mailverkeer zullen de voorzitters van de werkgroepen, de
seniorenconsulent en indien dit noodzakelijk zou blijken ook de schepen in CC gezet worden. De
voorzitter wil op de hoogte gesteld worden van alles wat er gecommuniceerd wordt.
Er zal binnen de ouderenadviesraad een consensus gezocht worden in het belang van de drie
deelgemeenten. Het is belangrijk om de eigenheid van de deelgemeenten te behouden.
De ouderenadviesraad zal het orgaan zijn dat in dialoog treedt met het bestuur.
Tijdens elke vergadering van de ouderenadviesraad zal er tijd vrijgemaakt worden om informatie
over de verslagen en behoeften van de drie werkgroepen te bespreken.
Delicate zaken worden eerst onderling besproken met de voorzitter en de voorzitters van de drie
werkgroepen.

4. Begroting 2020: formuleren actiepunten
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Het bestuur vraagt de medewerking aan de adviesraden bij het opstellen van het meerjarenplan.
De voorzitter heeft op basis van het memorandum en de nota’s opgesteld door de werkgroepen,
een voorbereidende nota opgemaakt waarin actiepunten vanuit de ouderenadviesraad voor het
meerjarenplan zijn opgenomen.
Er wordt gevraagd om binnen de drie werkgroepen deze nota door te nemen en voorstellen en/of
wijzigingen aan de voorzitter te bezorgen.
Tijdens de volgende vergadering zal een definitieve nota opgesteld worden.

5. Vastleggen data vergaderingen 2019
De volgende vergadering gaat door op 5 september 2019 in Zomergem.
Tijdens de volgende zitting worden de data van de vergaderingen in 2019 en 2020 vastgelegd.
De vergaderingen zullen beurtelings doorgaan in Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.

Bijkomend punt: zetel in GEMINA
De voorzitter wordt door de ouderenadviesraad gemandateerd om te zetelen in de adviesraad
GEMINA. Elk lid gaf zijn of haar toestemming.
Volgens de heer Parrein Dany is het belangrijk om samen te werken met de andere adviesraden
om gemeenschappelijke doelstellingen aan te pakken.

6. Varia
Magda Van Den Hauwe vindt het spijtig dat de ouderenadviesraad niet is ingelicht bij de verdeling
van de 1400 enquêtes binnen Lievegem.
Er wordt voorgesteld om de enquête te bespreken binnen de drie werkgroepen en terug te koppelen
naar de ouderenadviesraad.
Er zijn werken in Zomergem uitgevoerd die niet zijn gecommuniceerd.
De voorzitters van de werkgroepen dienen Parrein Dany een overzicht te geven van de middelen en
subsidies die in 2018 aan de verenigingen werden gegeven.
Wilfried Van Hyfte merkte op dat de mensen in Lovendegem niet altijd tevreden zijn met de
wijzigingen die de fusie met zich meebrengt.
Parrein Dany vraagt om binnen de werkgroep Zomergem iemand aan te duiden om deel te nemen
aan de vergaderingen van de RPO.
Parrein Dany vertegenwoordigt als voorzitter de OAR Lievegem, Ghislain Lippens vertegenwoordigt
de werkgroep Waarschoot en Van Hyfte Wilfried vertegenwoordigt de werkgroep Lovendegem. Van
Hyfte Wilfried maakt ook deel uit van ISO.
Als laatste wordt meegedeeld dat de uitbouw van de Uit-pas voor senioren zeer belangrijk is.
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De volgende vergadering van de ouderenadviesraad zal plaatsvinden op donderdag 5 september
2019 om 09.00 uur in Zomergem.
Niets meer te behandelen wordt de zitting geheven om 10.25 uur.
namens de ouderenadviesraad
Elisabeth Van De Voorde
Seniorenconsulent ad interim

Dany Parrein
voorzitter
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