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Vergadering 4 december 2015 – goedkeuring verslag
De afgesproken samenkomst tussen de centrumraad en het netwerk
vrijetijdsparticipatie heeft nog niet plaats gevonden, wegens het nog beantwoorden
van de gestelde vragen:


Hoeveel inkomensverlies - op jaarbasis - derft het stadsbestuur door het gebruik
van de KomUitPas? Annemieke Pieters zal deze cijfers bekijken voor De
Herbakker, bibliotheek, jeugddienst, sportdienst, BKO, Kunstacademie.
 Zonneheem zal – naar tarieven toe – een oplijsting (op jaarbasis) maken van alle
georganiseerde activiteiten, met de gehanteerde tarieven en het tarief volgens
KomUitPas.
 Tevens zal Zonneheem een lijst opmaken van samenwerkingsverbanden (kisp,
pcvo) waar het volledige inschrijvingsbedrag (per persoon) dient doorgestort te
worden aan de school (cfr. Kunstacademie).
Tijdsgebrek ligt aan de basis, maar mag geen excuus zijn om de gevraagde informatie
te verzamelen.

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
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Nieuwe personeelsformatie stad Eeklo
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2016 de nieuwe personeelsformatie goed gekeurd.
In deze nieuwe personeelsformatie is voor Zonneheem (tot 31/12/2018) het volgende
voorzien;
 1 centrumleider – 1 FTE
 2 administratief medewerkers – 2 FTE
 1 chauffeur-begeleider – 1,5 FTE
Dit betekent dat er 0,5 FTE chauffeur-begeleider (voor project “Vervoer op Maat!”) zal
aangeworven worden. Maar de coördinatie (1 FTE) voor het project “Vervoer op Maat!”
is niet voorzien. Oorspronkelijk had Zonneheem 3 FTE administratieve medewerkers,
waarvan 1 de coördinatie en planning van het project “Vervoer op Maat!” voor haar
rekening nam.
De schoonmaakster/logistieke hulpen (2,85 FTE – 6 personen) vallen onder de
verantwoordelijkheid van de dienst gebouwen. Dit kan betekenen dat in de toekomst niet
meer de centrumleider de werkplanning opmaakt en coördineert, maar wel de
verantwoordelijke van de dienst gebouwen. Met andere woorden, wie zal in de toekomst
bepalen welke medewerker op w<elke dienst moet gaan werken ?
In de nieuwe personeelsformatie zijn geen medewerkers voorzien voor het restaurant
(opmaken menu, bestellen plaatsen, koken, uitscheppen, bedienen)
Voor Zonneheem geldt deze nieuwe personeelsformatie tot 31 december 2018.
In dit kader stelt de centrumraad zich de vraag waarom er een onderscheid gemaakt
wordt tussen de stadsdiensten en Zonneheem.
De voorzitter stelt zich de vraag als de centrumraad nu de strijdbijl moet begraven of juist
die strijdbijl terug opnemen en verder werken zodat het lokaal dienstencentrum in 2018
onmisbaar is.
De centrumraad is van mening dat wij met zijn allen de schouders onder Zonneheem
moeten zetten en zeker geen politieke spelletjes gaan spelen. De centrumraad moet wel
blijvend alert zijn en de actualiteit rond Zonneheem op de voet blijven volgen.
Schepen Freddy Depuydt stelt heel duidelijk dat Zonneheem zichzelf niet meer moet
bewijzen, het lokaal dienstencentrum doet dit al 30 jaar lang !
De voorzitter heeft naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie voor alle bezoekers van
Zonneheem (04/01/2016) een mail gestuurd naar de burgemeester om hem te bedanken
voor zijn bemoedigende woorden tijdens zijn speech. In zijn antwoord bevestigt de
burgemeester zijn speech en engagement om de werking van dienstencentrum
Zonneheem te bestendigen en alle senioren van onze stad de ontplooiings- en
ontmoetingskansen te geven die hen toekomen. Een kopij van deze mails vindt u in
bijlage.

30 jaar Zonneheem – uitwerken programma
Het schepencollege heeft op zijn zitting van 22 december 2015 kennis genomen van
het door de centrumraad goedgekeurd programma voor de viering van 30 jaar lokaal
dienstencentrum Zonneheem. Het schepencollege hecht zijn goedkeuring aan het
voorgelegde programma voor deze feesteditie.
Het schepencollege gaat echter niet akkoord met het voorstel van de centrumraad om
tijdens het feestjaar 3 Info-Bladen “oude stijl” uit te geven. Wel is het schepencollege
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akkoord dat het Eikenblad ten volle wordt ingeschakeld om “30 jaar Zonneheem” in de
kijker te zetten. De beslissing van het schepencollege vindt u in bijlage.
In het Eikenblad – editie april – komt er een katern van 12 bladzijden over “30 jaar lokaal
dienstencentrum Zonneheem”. Dit katern zal uitgewerkt wordt met getuigenissen van
bezoekers, vrijwilligers, externe partners, … en wil een beeld schetsen hoe mensen
Zonneheem ervaren.
De voorzitter stelt voor dat Zonneheem in dit feestjaar niet alleen aan zichzelf denkt, maar
zeker ook aan anderen. Daarom lanceert hij het idee een actie op touw te zetten om geld
in te zamelen voor een – nog te kiezen - goed doel (liefst in de dichte omgeving). Op die
manier zorgt Zonneheem er voor dat niet enkel senioren, maar ook anderen kunnen
genieten van het feestjaar “30 jaar Zonneheem”.
Een mogelijks idee is het uitgeven van een herinneringsboekje (collectors item) met foto’s
en teksten over het feestjaar, dat wij te koop aanbieden aan onze bezoekers (sponsors
zoeken voor de drukkosten is noodzakelijk). De opbrengst van de verkoop gaat naar een
goed doel.
Anderzijds kunnen wij ook de koperen eurocenten verzamelen (nu ze niet meer welkom
zijn in Zonneheem als betaalmiddel). Een grote glazen bokaal kan iedereen stimuleren
er zijn “rostjes” in te deponeren.

Varia
Op initiatief van de adviesraad voor cultuur is het interradenoverleg terug gestart. Een
eerste overleg vond plaats op 13 januari 2016. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u
in bijlage. De voorzitter vindt dat dit interradenoverleg een middel kan zijn om te komen
tot een open en transparante communicatie met het stadsbestuur.
De burgemeester heeft op de vergadering van de seniorenraad van 11 januari 2016 het
seniorenbeleid van de stad Eeklo verduidelijkt. In bijlage vindt u een samenvatting van
deze uiteenzetting.
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BIJLAGEN:
Mails Voorzitter en burgemeester
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