TOE TE VOEGEN AGENDAPUNT GEMEENTERAAD 16 SEPTEMBER 2013:
ZONNEHEEM
Vaststelling
De relaties tussen het huidig Schepencollege en het Zonneheem zijn verzuurd om redenen die
mij niet bekend zijn.
Ik heb zelf vastgesteld, samen met iedere vrijwilliger en medewerker, over de partijgrenzen
heen, dat de situatie met de dag verslechtert.
De betrokken schepen bevoegd voor het seniorenbeleid bevindt zich daardoor in een
onmogelijke situatie.
Enerzijds werd hij aangeduid om de stad te vertegenwoordigen naar de groeiende groep van
senioren toe, anderzijds wordt hem opgelegd als schepen van financiën de broeksriem aan te
halen en, blijkbaar al dan niet toevallig, vooral te snoeien in de uitgaven van het
dienstencentrum van het Zonneheem.
Dat dit alles een negatieve weerslag heeft op de dienstverlening is er het natuurlijke gevolg
van.
Het vervoer op maat wordt gereduceerd, de maaltijden tijdens de vakantieperiodes worden
gedurende weken opgeschort, traditionele jaarlijkse feestelijkheden worden afgeschaft, de
gemeenschappelijke delen van de appartementen worden niet meer onderhouden en de talrijke
vrijwilligers raken gedemotiveerd.
Ik verwijs naar de schreeuw van de leden van de Centrumraad op de vorige gemeenteraad
waarbij zij dit bestuur verzochten om de communicatie tussen het Centrum en zijn gebruikers
te blijven verzorgen op de wijze zoals het zovele jaren goed en goedkoop heeft
gefunctioneerd.
Het nieuwe Eikeblad is thans uit en er moet vastgesteld wordend dat gesnoeid werd in de
teksten, activiteiten worden aangekondigd die pas over een aantal maanden plaats hebben.
Ik heb hier al dikwijls gesteld dat een goed beleid zich vooral laat opmerken en evalueren in
de mate dat het voor zijn zwaksten zorgt.
De groep van senioren is een grote groep die meer dan één derde van de bevolking uitmaakt
en die steeds maar aangroeit.
Het is echter ook een fragiele groep waarvan sommige leden heel erg afhankelijk zijn van
dienstverlening en mantelzorg;
Het Zonneheem speelt sedert jaren daarin een centrale rol en die mag niet afgezwakt worden.
SMS Eeklo stelt dan ook voor dat een spoedig overleg gebeurt tussen de Centrumraad en het
Stadsbestuur om de leefbaarheid en ontplooiing van het Zonneheem te bespreken en concrete
maatregelen af te spreken.

Daarbij wordt gesuggereerd dat een budget zou toegekend worden aan de Centrumraad die
dan zelf binnen de grenzen ervan het beleid zou uittekenen, keuzes kan maken en
terzelfdertijd rapporteren aan de bevoegde stadsinstanties.
BESLUIT

De gemeenteraad beslist:
1. Een spoedig overleg te starten tussen Stadsbestuur en de Centrumraad van het
Zonneheem
2. Zeer concreet een jaarlijks budget ter beschikking te stellen dat zou beheerd worden
door deze Centrumraad die dan aan het stadsbestuur verantwoording aflegt.

