VERSLAG SENIORENRAAD – 8 januari 2019

AANWEZIG:
* Voorzitter
* Schepen van senioren
* Neos
* Senioren Jesseren
* Avondrood
* OKRA Borgloon
* Senioren Rijkel
* Senioren Haren/Bom.
* Begijnhof
* Individuele leden
* Sociaal Huis
VERONTSCHULDIGD:
AFWEZIG:

A. Vanacken
D. Deneuker
J. Vanhees, P. Carnotensis
M. Lousbergh
R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin
P. Smets, N. Ghijsens
E. De Wit, N. Devries, ML Driesmans, E. Freson,
J. Panis, J. Pansaers, O. Thys, E. Vandermeeren
D. Vandersmissen
ML Keimes, J. Lenaerts, J. Moens.

VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij wenst ook iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar 2019.
De nieuwe schepen van welzijn, dhr. Danny Deneuker, wordt welkom geheten.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d.11/12/2018
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag van de Seniorenraad van december 2018
wordt goedgekeurd.
2. Nieuwe website stad/OCMW Borgloon: voorstelling
Wouter Vandenameele (Infodienst) presenteert de nieuwe website van stad en OCMW
Borgloon en geeft de nodige uitleg.
De lay-out van de website is sober maar het is de bedoeling dat ze gebruiksvriendelijk is.
Er kan gezocht worden op termen en woorden, maar ook via een menu kom je terecht op
gewenste pagina’s.
De site is nog niet volledig, maar zal stelselmatig aangevuld worden.
Als de verenigingen hun activiteiten in UITIN VLAANDEREN plaatsen komen ze
automatisch op de site van stad/OCMW.
3. Takenverdeling Infonamiddag: 21/02/2019
De takenverdeling is in bijlage 1 gevoegd.
De inschrijvingen moeten voor 13 februari doorgegeven worden aan Dirk.
4. Podium plus: 22/03/2019
De promotiematerialen en de toegangskaarten worden verdeeld onder de leden van de raad.
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De verenigingen die meer kaarten wensen kunnen terecht bij de dienst Cultuur (in het AC).
Toegangskaarten verdeling
Okra Borgloon

30

Neos

50

Senioren Rijkel

40

Senioren Jesseren

5

Senioren Habo

20

Dienst Cultuur
ML Driesmans
(Hoepertingen)

125
10

De affiches in het centrum van Borgloon zullen worden verdeeld door de
gemeenschapswacht.
5. Voorstel programma verbroedering in Borgloon
Het voorstel dat de werkgroep heeft uitgewerkt is in bijlage 2 gevoegd.
Dit voorstel wordt door de Seniorenraad goedgekeurd. Het zal ook aan het schepencollege
worden voorgelegd ter goedkeuring.
6. Samenstelling nieuwe Seniorenraad
Statutair moet de raad opnieuw worden samengesteld. Dit voor de volgende drie jaren.
Het was de bedoeling om tijdens deze vergadering de nodige formulieren uit te delen zodat
iedereen zich opnieuw kandidaat kan stellen.
Op vraag van de schepen wordt dit even on hold gezet. Het schepencollege denkt er over om
een aantal adviesraden af te schaffen. Dit zullen vooral adviesraden zijn die niet functioneren.
Er wordt beslist om de huidige raad verder te laten functioneren tot er een beslissing genomen
is door het schepencollege.
Het nieuwe decreet legt ook een aantal bevragingen op. Onder meer het personeel wordt
bevraagd (omgevingsanalyse) en dit als ervaringsdeskundigen. Nadien zal ook de bevolking
bevraagd worden.
7. Varia
- De verenigingen kondigen hun activiteiten aan en geven die af aan de voorzitter;
- De vertegenwoordigers van Okra Hoepertingen kondigen aan dat de vereniging
stopgezet wordt. Redenen: te weinig helpende handen en de voorzitter die ermee stopt.
Ze vinden geen nieuwe senioren om in het bestuur te zetelen.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 12 februari 2019
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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Bijlage 1: takenverdeling Infonamiddag 21/02/2019
Taken

2018

Sleutel

2019

Dirk

Dirk

André, Dirk, Ria, ML Keimes, Johnie, Olga

André, Dirk, Johnie, Olga, Nestor, Joseph
P.

Bestelling drank en taart

Dirk

Dirk

Koffie, suiker, melk, servetten

Dirk

Dirk

Handdoeken

Dirk

Dirk

Opruimen zaal

Iedereen

Iedereen

Materialen voor animatie

Dirk

Dirk

Aanwezig in zaal

13.00 u.

13.00 u.

Klaarmaken zaal

9.00 u.
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Bijlage 2: Programma verbroedering Borgloon – Halen – 9 april 2019
9:00 – 09:45
Ontvangst/Welkomstwoord/Kennismaking in Sociaal Huis (OCMW)
(koffie en koffiekoeken)
10:00 – 11:00
Bezoek aan Fruitbelevingscenter en aan de stroopfabriek.
12:00 – 13:00
Wandeling door historisch centrum Borgloon
13:00 – 14:30
Receptie en middagmaal in het Sociaal Huis
14:30 – 15:15
Korte rondrit (o.a. enkele kastelen) met bus bezoekers
15:15 – 16:30
Mariagaarde Hoepertingen
(taart en koffie)
(uitwisseling werking beide seniorenraden)
16:45 – 18:00
Stadhuis
(ontvangst met drankje – toespraak – nabeschouwing)

Verslag Seniorenraad Borgloon

pagina 4

dd. 08/01/2019

