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2013/021

Stembureaus in ouderenvoorzieningen

De heer Cengiz Cetinkaya, OCMW-raadslid
Minister van Binnenlandse Zaken Milquet zal de gemeenten aansporen om
bij de verkiezingen van 2014 stembureaus in te richten in Woonzorgcentra
en lokale dienstencentra. Door het voor minder mobiele ouderen en
zorgbehoevenden makkelijker te maken om te voldoen aan hun stemplicht
- terwijl het voor de valide burgers niet uitmaakt waar precies ze in hun
buurt moeten stemmen – geven we als maatschappij een belangrijk
signaal, nl. dat de stem van deze grote groep mensen nog wel degelijk
meetelt:.
Het Gentse OCMW heeft hier ervaring mee, daar ze in het verleden de
stembusgang reeds in twee WZC liet doorgaan.
Hoe kijken onze diensten terug op de organisatie hiervan?
Hoe kijken de bewoners van de WZC hierop terug? Was hun deelname aan
deze verkiezingen een succes?
Zal de voorzitter positief advies geven om dit te herhalen? Ziet hij nog
andere mogelijkheden hiertoe binnen het OCMW, binnen andere WZC of
LDC?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Beste Raadslid Cetinkaya
Beste Cengiz
Zoals U weet hebben we in Gent ongeveer zo’n 100 stembureaus. WZC De
Vijvers te Ledeberg en WZC Zonnebloem te Zwijnaarde werden na
technische controle door de bevoegde stadsdiensten weerhouden. Op 13
juni 2010 werden hier de federale verkiezingen gehouden. De
samenwerking met de betrokken Stadsdiensten verliepen vlot. Er werden
duidelijke afspraken gemaakt. De stadsdiensten hebben de volledige
technische installatie en afbraak voor hun rekening genomen. Ook werd er
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op voorhand ingeschat hoeveel kiezers de twee woonzorgcentra over de
vloer zouden krijgen.
Hoewel het een zekere extra werkbelasting betekende voor het personeel:
men moest de bewoners naar het kiesbureau brengen, had extra
onderhoudstaken enzovoort. Toch werd het als zeer aangenaam ervaren.
Men zag het vooral als een grote meerwaarde op vlak van participatie.
Door het woonzorgcentrum als locatie voor de verkiezingen te gebruiken
verhogen we de deelname van de Gentse senioren aan het stedelijk beleid.
Dit merken we ook aan het aantal senioren uit de deelnemende WZC die
gingen stemmen. In De Vijvers steeg dit van 7 bewoners in 2007 naar 72
bewoners in 2012. Bij WZC Zonnebloem merken we een ook een stijging.
In 2007 gingen 10 bewoners naar de stembus en in 2012 liep dit aantal op
tot 40. We merken hier een positieve stijging.
Gezien de positieve evaluatie zijn we zeker voorstander om dit te herhalen.
Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden om een uitbreiding te
voorzien. Natuurlijk moeten we hierbij ook rekening houden met de
beperkingen van onze woonzorgcentra’s. Niet al onze locaties laten toe om
een volwaardig stembureau te organiseren. Wel kunnen we nagaan bij de
betrokken stadsdienst of een stembureau in een kleinere entiteiten kan
opgedeeld worden zodanig dat ook kleinere locaties in aanmerking komen.
Daarnaast hebben enkele private rusthuizen via het Forum Ouderen hun
interesse ook al laten blijken. Deze piste dient ook onderzocht te worden.
Met vriendelijke groet,
Rudy Coddens

Woordelijk verslag van het debat
De heer Rudy Coddens
Het vragenmoment. En ik wil eerst het woord geven aan collega Cengiz
Cetinkaya in verband met een vraag over stembureaus in
ouderenvoorzieningen. Cengiz, aub, u heeft het woord.
De heer Cengiz Cetinkaya
Dank u voorzitter. Minister van Binnenlandse Zaken Milquet zal de
gemeenten aansporen om bij de verkiezingen van 2014 stembureaus in te
richten in woonzorgcentra en lokale dienstencentra. Door het voor minder
mobiele ouderen en zorgbehoevenden makkelijker te maken om te voldoen
aan hun stemplicht - terwijl het voor de valide burgers niet uitmaakt waar
precies ze in hun buurt moeten stemmen – geven we als maatschappij een
belangrijk signaal, namelijk dat de stem van deze grote groep mensen nog
wel degelijk meetelt.
Het Gentse OCMW heeft hier ervaring mee, daar ze in het verleden de
stembusgang reeds in twee woonzorgcentra liet doorgaan.
Hoe kijken onze diensten terug op de organisatie hiervan?
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Hoe kijken de bewoners van de woonzorgcentra hierop terug? Was hun
deelname aan deze verkiezingen een succes?
Zal de voorzitter positief advies geven om dit te herhalen? Ziet hij nog
andere mogelijkheden hiertoe binnen het OCMW, binnen andere
woonzorgcentra of lokale dienstencentra?
De heer Rudy Coddens
Goed, dank u wel collega voor uw vraagstelling.
Zoals U weet hebben we in Gent ongeveer zo’n 100 stembureaus.
Woonzorgcentrum De Vijvers te Ledeberg/Gentbrugge en
woonzorgcentrum Zonnebloem te Zwijnaarde werden na technische
controle door de bevoegde stadsdiensten weerhouden. Op 13 juni 2010
werden hier de federale verkiezingen gehouden. De samenwerking met de
betrokken Stadsdiensten verliep vlot. Er werden duidelijke afspraken
gemaakt. De stadsdiensten hebben de volledige technische installatie en
afbraak voor hun rekening genomen. Ook werd er op voorhand ingeschat
hoeveel kiezers de twee woonzorgcentra over de vloer zouden krijgen.
Want het moest wel heel duidelijk zijn dat er een, laat ons zeggen, alle
mensen uit de wijk daar naartoe konden, dat het niet alleen was voor de
mensen uit het woonzorgcentrum, maar wel in de plaats moest komen van
een ander kiesbureau. Denk dat dit eigenlijk een heel belangrijk gegeven
is.
Hoewel het een zekere extra werkbelasting betekende voor het personeel:
men moest de bewoners naar het kiesbureau brengen, had extra
onderhoudstaken enzovoort. Ook bijvoorbeeld werden de kieshokjes
opgesteld in een ruimte die anders gebruikt werd door de bewoners. Dus je
had altijd een aantal dagen dat je belemmerd was in uw activiteiten in het
woonzorgcentrum. Toch werd het als zeer positief ervaren. Men zag het
vooral als een grote meerwaarde op vlak van burgerparticipatie.
Door het woonzorgcentrum als locatie voor de verkiezingen te gebruiken
verhogen we de deelname van de Gentse senioren aan het stedelijk beleid.
En ook algemeen, laat ons zeggen, naar het beleid in het algemeen. Dit
merken we ook aan het aantal senioren uit de deelnemende
woonzorgcentra die gingen stemmen. In De Vijvers steeg dit van 7
bewoners in 2007 naar 72 bewoners in 2012. Bij WZC Zonnebloem merken
we een ook een stijging. In 2007 gingen 10 bewoners naar de stembus en
in 2012 liep dit aantal op tot 40. We merken hier dus een positieve stijging.
En daar moet ik ook nog bijzeggen dat in Zonnebloem men eigenlijk maar
naast de deur moest gaan stemmen, want het was in de aanpalende school
en toch, laat ons zeggen, is het feit dat het in het woonzorgcentrum was
toch wel een extra motivatie geweest om te gaan kiezen.
Gezien de positieve evaluatie zijn we zeker voorstander om dit te herhalen
en zullen we met onze diensten van het OCMW ook opnieuw een positief
advies rond geven. Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden om een
uitbreiding te voorzien. Natuurlijk moeten we hierbij ook rekening houden
met de beperkingen van onze woonzorgcentra. Zoals ik al gezegd heb, de
normale werking mag niet in het gedrang komen, want je zit toch een
aantal dagen dat je gehinderd bent in uw activiteiten. Niet al onze locaties
laten toe om een volwaardig stembureau te organiseren. Dat is ook een
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belangrijke toets. Als het niet het volledig stembureau is voor de wijk die
daar kan opgericht worden, dan kunnen we het niet doen. Vandaar dat er
ook moet bekeken worden in welke mate kleine entiteiten kunnen
opgedeeld worden zodanig dat inderdaad ook die in aanmerking zouden
komen. We denken hier meer bepaald aan de lokale dienstencentra. Als we
die voor ons zien is het inderdaad niet altijd evident om die eigenlijk op die
manier te gaan gebruiken als stembureau, maar mocht dit wel het geval
zijn, zullen we dat zeker in overweging kunnen nemen. Daarnaast is het
ook zo dat enkele private rusthuizen via het Forum Ouderen hun interesse
ook al laten blijken. Deze piste dient zeker ook onderzocht te worden. Daar
moeten we natuurlijk ook wel kijken in welke mate dat het
neutraliteitsbeginsel eigenlijk gerespecteerd wordt, maar langs de andere
kant merken we ook vele kiesbureaus gaan door in scholen, meestal
stedelijke scholen, maar indien noodzakelijk ook in katholieke scholen en
op zichzelf stelt dit niet direct voor problemen. Dus tot zover collega, kan ik
u daar toch positief een antwoord op geven en wordt dat zeker vervolgd.
De heer Cengiz Cetinkaya
Dank u voorzitter.

2013/022

Lokaal dienstencentrum Wibier

De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid
Beste voorzitter
Lokaal dienstencentrum Wibier opende vijf jaar geleden de deuren. In die
tijd groeide het centrum uit tot een belangrijke ontmoetingsplaats en hét
aanspreekpunt voor vragen over zorg in Sint-Amandsberg. Sindsdien
kende Wibier een zeer sterke groei. Er zijn meer dan 1.100 unieke
bezoekers in 2012 en voor de werking kunnen ze terugvallen op ruim 100
vrijwilligers. De respons is zo groot dat het centrum te klein aan het
worden is. Daarom werd de werking al verfijnd. Het aantal bezoekers blijft
echter toenemen. Zo wordt nu reeds gebruik gemaakt van een ruimte in
het oude gemeentehuis van Sint-Amandsberg. Toch zal er in de toekomst
nood zijn aan bijkomende accommodatie. Bijkomend staat een uitbreiding
van het aantal assistentiewoningen op til. Ook dit zal de vraag voor het
dienstencentrum doen toenemen.
•

Wat zijn de mogelijke toekomstplannen op de site?

•

Zijn er mogelijkheden om uit te breiden?

•

Kan er in de toekomst extra ruimte worden voorzien?
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte raadslid Verbeke
Beste Pascal
We hebben een masterplan opgemaakt voor de site in Sint-Amandsberg.
Daaruit is gebleken dat er heel wat uitbreidingsmogelijkheden zijn op deze
site. De dienst Stedenbouw van de Stad Gent gaat akkoord met het
opgemaakte masterplan. Maar natuurlijk is het niet de bedoeling om de
hele site vol te bouwen.
Zowel voor het lokaal dienstencentrum Wibier als voor het
woonzorgcentrum Het Heiveld zijn er uitbreidingen mogelijk. Ook zijn we
van plan om deze legislatuur assistentiewoningen te bouwen achteraan de
site. In 2016 is de start van deze werken voorzien.
In het masterplan is er voor het lokaal dienstencentrum Wibier een
mogelijkheid voorzien om uit te breiden. Hiervoor moet het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan gewijzigd worden. Zoals jullie ook weten kan een
aanpassing van een RUP minstens 2 à 3 jaar duren. Daarnaast is er deze
legislatuur geen budgettaire ruimte voorzien voor de realisatie van een
bijkomende nieuwbouw voor het lokaal dienstencentrum. Maar dit wil
natuurlijk niet zeggen dat we bij de pakken blijven zitten. We zijn op zoek
naar mogelijke alternatieven. We zijn bijvoorbeeld aan het onderzoeken
om de eerste verdieping, waar nu de Emancipatorische Werking gehuisvest
is, te gebruiken als uitbreiding voor het lokaal dienstencentrum.
Ook bekijken we de piste om het dagverzorgingscentrum te huisvesten op
het eerste verdiep waardoor de cafetaria van het woonzorgcentrum dan
eventueel zou kunnen uitgebreid worden.
Dit zou met minimale kosten gerealiseerd kunnen worden na de verhuis
van de Emancipatorische Werking naar de UCO-site. De nieuwe locatie voor
de Emancipatorische Werking is voorzien in het aangekochte deel op de
UCO-site.
De ontwikkelingen van de UCO- site zijn nog volop op gang waardoor het
onmogelijk is om al een timing te plakken op de verhuis van de dienst
Emancipatorische Werking. We volgen dit echter wel van nabij op.
Met vriendelijke groeten,
Rudy Coddens
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Woordelijk verslag van het debat
De heer Rudy Coddens
Voor een tweede vraag geef ik graag het woord aan collega Pascal Verbeke
in verband met lokaal dienstencentrum Wibier.
De heer Pascal Verbeke
Beste voorzitter, geachte collega’s, het Lokaal Dienstencentrum Wibier
opende vijf jaar geleden de deuren. In die tijd groeide het centrum uit tot
een belangrijke ontmoetingsplaats en hét aanspreekpunt voor vragen over
zorg in Sint-Amandsberg. Sindsdien kende Wibier een zeer sterke groei. Er
zijn meer dan 1.100 unieke bezoekers in 2012 en voor de werking kunnen
ze terugvallen op ruim 100 vrijwilligers. De respons is zo groot dat het
centrum te klein aan het worden is. Daarom werd de werking al verfijnd.
Het aantal bezoekers blijft echter toenemen. Zo wordt nu reeds gebruik
gemaakt van een ruimte in het oude gemeentehuis van Sint-Amandsberg.
Toch zal er in de toekomst nood zijn aan bijkomende accommodatie.
Bijkomend staat een uitbreiding van het aantal assistentiewoningen op til.
Ook dit zal de vraag voor het dienstencentrum doen toenemen. Ik wou dan
ook volgende vragen stellen:
• Wat zijn de mogelijke toekomstplannen op de site?
• Zijn er mogelijkheden om uit te breiden?
• Kan er in de toekomst extra ruimte worden voorzien?
De heer Rudy Coddens
Goed, dank u wel collega Verbeke. Beste Pascal. We hebben een
masterplan opgemaakt voor de site in Sint-Amandsberg, Het Heiveld.
Daaruit is gebleken dat er heel wat uitbreidingsmogelijkheden zijn op deze
site. Onze diensten hebben dat bekeken en ook besproken met de dienst
Stedenbouw en eigenlijk gaat de stad akkoord met het opgemaakte
masterplan. Maar natuurlijk is het niet de bedoeling om de hele site vol te
bouwen. Ik denk dat dit ook niet direct extra kwaliteit zou geven.
Zowel voor het lokaal dienstencentrum Wibier als voor het
woonzorgcentrum Het Heiveld zijn er uitbreidingen mogelijk. Ook zijn we
van plan, zoals u ook gezegd hebt, om deze legislatuur
assistentiewoningen te bouwen achteraan de site. In 2016 is het de
bedoeling om de werken van start te laten gaan.
In het masterplan is er voor het lokaal dienstencentrum Wibier een
mogelijkheid voorzien om uit te breiden. Hiervoor moet wel het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan gewijzigd worden. Zoals jullie ook weten kan een
aanpassing van een RUP minstens 2 à 3 jaar duren. Daarnaast moet ik ook
wel stellen, het zal ook straks tot uiting komen in de financiële bespreking,
dat deze legislatuur geen budgettaire ruimte voorzien is voor de realisatie
van een bijkomende nieuwbouw voor een lokaal dienstencentrum. Maar dit
wil natuurlijk niet zeggen dat we bij de pakken blijven zitten. De
opmerkingen die u maakt en bij het bouwen van de assistentiewoningen
zal dan inderdaad de druk nog toenemen plus dat ook gebleken is op het
vijfjarig bestaan en ook in “wijk van de maand” in Sint-Amandsberg dat
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mensen daarmee bezig zijn, dus in die zin dat er wel nood is aan extra
ruimte. We zijn dus nu aan het onderzoeken hoe dat we binnen bestaande
infrastructuur extra ruimte kunnen voorzien. Ik kan u meedelen dat we op
dit moment aan het onderzoeken zijn om de eerste verdieping van het
vroegere hospice, waar nu de Emancipatorische Werking gehuisvest is, om
dat te gebruiken als uitbreiding voor het lokaal dienstencentrum. Op
zichzelf goed gelegen, je hebt het lokaal dienstencentrum, links daarvan
heb je het gebouw en op de eerste verdieping. Dus deze piste is men nu
aan het onderzoeken. Ik wil erop wijzen dat inderdaad de Emancipatorische
Werking, dat er principieel beslist is door het managementteam en ook in
samenspraak, dat de Emancipatorische Werking in de toekomst zal
verhuizen naar de UCO-site als nieuwe locatie. Natuurlijk, dat moet nog in
orde gebracht worden, dus dat zal niet voor morgen zijn, maar we hopen
zeker in deze legislatuur beiden te kunnen realiseren én de verhuis van de
Emancipatorische Werking naar de UCO-site in eerste instantie en dan
nadien Wibier uitbreiden op de eerste verdieping. Daarnaast wil ik ook
zeggen dat op dit moment in het Heiveld het dagverzorgingscentrum
eigenlijk heel beperkt is qua oppervlakte. Dagverzorgingscentra zijn ook
initiatieven die meer en meer gebruikt worden en misschien biedt dat ook
een opportuniteit om het dagverzorgingscentrum ook extra ruimte te geven
op de vrijgekomen ruimte. Dus in die zin zal het vrijkomen van heel die
vleugel op de eerste verdieping een opportuniteit bieden om hopelijk
Wibier uit te breiden en anderzijds meer ruimte te voorzien voor
dagverzorgingscentrum. Maar wordt zeker vervolgd collega en zal ook
verder opgevolgd worden in het bijzonder comité Ouderenzorg.
De heer Pascal Verbeke
Ik zou u willen danken voorzitter voor het uitvoerig antwoord.
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