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De voorzitter presenteert een glaasje cava als vroege kerstdrink.

1.

Goedkeuring vorig verslag

Conform de afsprakennota wordt het verslag opgestuurd na de vergadering en wanneer er binnen de
week geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd.
Er kwamen geen opmerkingen binnen.
Het verslag van de vergadering van 05.09.2019 is goedgekeurd.

2.

Adviesvraag subsidiereglement

Subsidiereglement voor de mantelzorgpremie
Toelichting dat dit nu een vormelijke aanpassing is ihkv de harmonisering van alle subsidiereglementen.
In de meerjarenplanning staat een evaluatie opgenomen van de mantelzorgpremie om hiaten te
ondervangen en de mantelzorgers nog beter te ondersteunen.
De Welzijnsraad kan zich vinden in het traject (nu harmonisering en later inhoudelijke evaluatie).
Subsidiereglement voor instellingen die Kortenbergse inwoners met een verstandelijke beperking
opvangen en verzorgen.
Toelichting dat nu niet alle instellingen op een gelijke manier een subsidie krijgen en dat dit binnen een
raadscommissie nog zal worden besproken om hierover een gedragen standpunt te kunnen bekomen.
De Welzijnsraad geeft het advies om elke instelling gelijk te behandelen en de middelen te verdelen
over alle instellingen die Kortenbergse inwoners met een verstandelijke beperking opvangen en
verzorgen.

3.

Welzijnsraad op De Kerstmarkt met een warm en sociaal hart

Zoals besproken zal de Welzijnsraad aanwezig zijn op de Warmste Kerstmarkt. Er wordt besloten dat
alle opbrengsten (en dus niet enkel de winst) naar het goede doel zullen gaan.
Steven stuurt nog verschillende organisatorische vragen naar de gemeente.
Aan de leden wordt gevraagd om een doodle in te vullen waarin zij aangeven wanneer zij de stand van
de Welzijnsraad kunnen bemannen.
4.

Bewegingsroutes: adviesverlening

In de voorbereidende werkgroep werden al enkele suggesties voor routes uitgewerkt.
LOGO licht toe dat het initiatief voor deze routes is ontstaan vanuit de werking van Bewegen op
Verwijzing (BOV).
Het is dan ook wenselijk dat in eerste instantie gestart wordt met BOV en dan de routes worden
opgenomen. Het bestuur is al informeel akkoord. Enkel door de afwezigheid van Katty is dit nog niet
formeel afgerond. Wordt in orde gebracht tegen de volgende aanmeldingsperiode.
Extra info: momenteel is BOV enkel gericht op individuen (op voorschrift van de dokter), maar in de
toekomst zal dit wellicht ook collectief kunnen georganiseerd worden.
Wim licht toe dat deze routes kunnen gecombineerd worden met andere ambities van het bestuur
(bankenwandeling, speellandschap, …).
Welzijnsraad geeft het advies om nu al de bewegingsroutes te realiseren
In latere fase kan dan verbinding gemaakt worden met andere ambities. Aanpassingen aan de routes
zijn immers vlot te realiseren (200€ voor 15 bordjes).
Gezien de verschillende ambities die worden beoogd, zal de sportfunctionaris mee betrokken worden
bij deze bewegingsroutes.
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5.

Sensibilisering kankerbestrijding – in 2020 komt de Mammobiel

Cijfers borstkankerscreening.
In Kortenberg is ong. 65% onderzocht, wat al positief is. Streefdoel is echter 75%
Idee van de lezing hierover is om ambassadeurs te creëren die dan zelf ook weer andere mensen
sensibiliseren om aan het onderzoek deel te nemen.
KVLV heeft al het initiatief genomen om de infoavond met Jan Nevens te organiseren.
Welzijnsraad wil dit mee ondersteunen.
Daarnaast wenst de Welzijnsraad terug in te gaan op het aanbod om een affiche te laten maken.
Welzijnsraad verkiest ook een actie op te zetten, meer gericht op preventie, een positieve boodschap
overbrengen.
Huidig idee: familie en partners van mensen met kanker aan het woord laten; dit combineren met een
goede moderator die zelf ook een sterk verhaal kan brengen.
Oproep aan de leden om in een werkgroep te stappen om dit verder uit te werken (namen doorgeven
aan de voorzitter).
6.

Opvolging voorzitterschap

Steven deelt mee dat hij omwille van familiale omstandigheden niet langer het voorzitterschap van de
Welzijnsraad kan uitoefenen. Geïnteresseerden voor de opvolging van het voorzitterschap kunnen zich
wenden tot Roeland. Het voorzitterschap zal tijdens de eerste vergadering van 2020 worden
overgedragen.
7.

Data vergaderingen Welzijnsraad 2020

De vergaderdata voor 2020 worden vastgelegd: 5/03, 11/06, 10/09 en 3/12/2020
Tenzij tegenbericht vinden deze plaats in het AC om 19u

Verslag : Roeland Maes
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