Vergadering ouderenadviesraad vrijdag 8 november 2013
1. BBC en ouderenbeleid
OCMW- voorzitter Van Peel geeft toelichting bij de BBC en het ouderenbeleid.
In uitvoering van het gemeentedecreet, dat de werking van gemeenten en OCMW’s bepaalt,
heeft de Vlaamse regering op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleidsen beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s. Het treedt in
werking op 1 januari 2014. Het besluit bevat regels voor de financiële aspecten van de
beleidsvoering, maar ook voor de inhoudelijke plannning, de uitvoering en de evaluatie.
Er werd een meerjarenplan voor de volgende 6 jaren (2014 – 2019) opgesteld. Het plan
bestaat uit beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De financiële
balans van de gemeente en het OCMW dient positief te zijn, beleidskeuzes moeten gemaakt
worden. Er moet drastisch bezuinigd worden. Grote investeringen (o.a. de bouw van een
gemeenschapscentrum) worden uitgesteld. De onderhandelingen lopen nog.
Indien nieuwe initiatieven worden opgestart, kan het vrijwilligerswerk daar een belangrijke
plaats in nemen.
De middelen voor ouderenbeleid zijn vnl. opgenomen binnen de beleidsdoelstelling
‘aanbieden van ontwikkelingskansen van jong tot oud door een gerichte
doelgroepenwerking’.
Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT): de werking van de verzorgenden
wordt door de hogere overheid gesubsidieerd. De werking van de poetsvrouwen wordt
momenteel niet gesubsidieerd. Een voorstel is om hier het tarief te verhogen met 1 euro per
uur. Het cliënteel betaalt per uur tussen 6 en 8 euro; dit bedrag ligt dicht bij het bedrag van
de dienstencheques (momenteel 8,5 euro per cheque; verhoging met 1 euro vanaf
1/1/2014).
Karweihulp: de nood aan deze dienstverlening zal verder onderzocht worden.
Dienstencentrum ‘De Groten Uitleg’: voorstel is om de consumpties met 0,10 euro en de
maaltijden met 0,50 euro te verhogen.
Woonzorgcentra: bij een artikel 60-tewerkstelling bij particulieren hoeft het OCMW niet te
betalen. In de non-profitsector is dat wel het geval. Mogelijk moet hier een jaarlijkse
vergoeding gevraagd worden voor de begeleiding (vb. 200 euro/j).
Sociaal-medische toelage: momenteel krijgen zorgbehoevende personen die aan bepaalde
voorwaarden voldoen een sociaal medische of sociaal pedagogische toelage van 123,95
euro per jaar. De vraag is of deze premie aan de juiste doelgroep toekomt. De middelen
zullen door de gemeente worden overgedragen aan het OCMW. Het reglement zal worden
herwerkt naar een zorgtoelage waar overlapping met de regelingen van de zorgverzekering
zal worden weggewerkt.

Een overgangsmaatregel wordt ingelast.
Er worden geen middelen voorzien om inhoudelijk rond mantelzorg te werken.
Digidak: de samenwerking met Strategisch Plan Kempen (SPK) blijft behouden. Het project
wordt gedragen door vrijwilligers. SPK zorgde tot nu toe voor een deskundige begeleiding
van de vrijwilligers, met aandacht voor het dichten van de digitale kloof en
armoedebestrijding.
In de OAR wordt gevraagd of Digidak op financieel vlak efficiënter kan georganiseerd
worden, met afweging van de kosten en de baten. Er zal met aandacht opgevolgd worden op
welke wijze de digitale kloof het best kan gedicht worden.
De middelen voor subsidies voor ouderen (10 000 euro), uitstappen (Houden Van/Griffelrock,
gemeentelijke uitstappen voor woonzorgcentra) blijven behouden.
De ouderengids wordt niet vernieuwd, op advies van de ouderenadviesraad.
De functie van ouderenconsulent wordt mee opgenomen in de BBC, zonder beperking in tijd
en niveau.
Voor het project sociale huisvesting in de Warandalei wordt momenteel gesproken met De
Ideale Woning. De grond zou door De Ideale Woning voor 30 jaar in erfpacht genomen
kunnen worden. Evt. kunnen bescheiden woningen gebouwd worden. Bouwen kan aan min
of meer sociale tarieven. Het OCMW krijgt 1 of 2 sociale huisvestingen terug. Mensen die
een hogere pensioensuitkering hebben kunnen ook in aanmerking komen om er te wonen.
Er wordt verder onderzocht of er via publiek private samenwerking (pps) kan gewerkt
worden.

