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Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Bourgmestre f.f. ;
Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey, Bruno Collard,
Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Didier Gosuin, Isabelle Désir, Véronique Artus, Vincent Molenberg, Jean-Claude Vitoux, Christian
Grétry, Valérie Cops, Didier Molders, Marc Vandame, Vanessa Rigodanzo, Jeremy Van Gorp, Jasmine
Boumraya, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline Vermeiren, Nathalie Wyns, Michel
Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois, Conseillers
communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

Séance du 21.01.19

#Objet : Question orale de Madame Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) relative à l’attribution d’une
part du fonds Depollier à l’asbl Zoniënzorg#

Séance publique

Secrétariat

Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
Nous accueillons évidemment avec plaisir l'aide financière donnée, grâce au fonds Depollier, à l'asbl
Zoniënzorg qui fournit des services importants pour nos seniors.
Pouvons-nous savoir si la commune, compte tenu du déménagement en 2019 de l'asbl Zoniënzorg vers un
nouveau bâtiment qui se trouvera juste à côté de la bibliothèque communale néerlandophone, prendra
contact avec l'asbl pour examiner si d’autres coopérations peuvent être établies avec d’autres services
communaux - par exemple le CPAS - pour supporter l'asbl dans ses activités à Auderghem?
Je vous remercie pour votre réponse.
Martine Maelschalck
Conseillère communale MR-Open VLD

Réponses de Mesdames Lieve Jorens et Jeannine Crucifix, Echevines

Zoniënzorg afdeling Zuid is een lokaal dienstencentrum actief in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Het
dienstencentrum biedt maaltijden en activiteiten aan niet alleen voor senioren en maar voor mensen van alle
leeftijden met behoefte aan extra zorg. Bovendien bieden ze ondersteuning aan huis, pedicure en
schoonheidsverzorging, beschikken ze over een sociale vervoerdienst en treden ze op als diabetesinfopunt.
Daarnaast ontvangt de vzw regelmatig zorgvragen waaraan zij zelf niet kunnen voldoen en waarvoor zij de
zorgvrager doorverwijzen naar de correcte, vaak gemeentelijke, dienst.
Actuellement L’ASBL Zoniënzorg se situe et offre ses services au sein du centre culturel « Den Dam » mais
elle va bientôt intégrer de nouveaux locaux (avenue Steeno). Elle est une ASBL subsidiée tant par la Région
Flamande que par la Commission Communautaire  Flamande, et reçoit une part du produit de la succession
du Fond Depollier par l’administration communale.
Depuis de nombreuses années, l’ASBL fait partie du Conseil de l’Action Sociale et des Solidarités au même
titre que les différentes ASBL qui travaillent sur la commune. Si l’ASBL souhaite une petite aide financière
pour réaliser un projet précis, il suffit qu’elle en fasse la demande et il y aura une prise en charge partielle du
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projet,  aucun projet n’a été refusé. La commune par le biais du service « Action Sociale » entretient des
contacts réguliers avec celle-ci et apporte une aide logistique lorsque l’ASBL en fait la demande.
Une action a été réalisée en partenariat avec l’ASBL en 2018 (mise en place d’une conférence bilingue dans
le Centre Culturel d’Auderghem lors de la journée mondiale du Diabète.)
Het werk van Zoniënzorg afdeling Zuid is uitermate waardevol en wordt sterk gewaardeerd door het
gemeentebestuur. De gemeente wil de werking van en samenwerking met Zoniënzorg verder blijven
ondersteunen en bevorderen. In de geest van collegiale inzet op het algemeen belang die het nieuwe college
van burgemeester en schepenen uitdraagt zoals omschreven in de algemene beleidsverklaring hier vandaag
aan u voorgesteld, is een ontmoeting gepland tussen de coördinatoren van de vzw Zoniënzorg en de
voorzitster van het OCMW morgen 22 januari 2019.
Zoals eerder vermeld zal de vzw Zoniënzorg afdeling Zuid binnenkort verhuizen, net als de Nederlandstalige
gemeentebibliotheek. Beide organisaties zullen de zelfde site delen en aanpalende lokalen in eenzelfde
gebouw bezetten. Dit opent uiteraard talrijke perspectieven voor samenwerking, die op de dag van vandaag
worden onderzocht. Er zal een ondersteuning en uitwisseling van diensten zonder geldelijke vergoeding
tussen de twee organisaties worden uitgewerkt en de mogelijkheden voor efficiëntere inzet van middelen
door samenwerking en schaalvergroting worden verder onderzocht.

Le Conseil prend acte.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 22 janvier 2019

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

La Bourgmestre f.f.,

Sophie de Vos
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Aanwezig

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Burgemeester d.d. ;
Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey, Bruno Collard,
Lieve Jorens, Schepenen ;
Didier Gosuin, Isabelle Désir, Véronique Artus, Vincent Molenberg, Jean-Claude Vitoux, Christian
Grétry, Valérie Cops, Didier Molders, Marc Vandame, Vanessa Rigodanzo, Jeremy Van Gorp, Jasmine
Boumraya, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline Vermeiren, Nathalie Wyns, Michel
Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

Zitting van 21.01.19

#Onderwerp : Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de
toekenning van een aandeel van het Depollierfonds aan de vzw Zoniënzorg#

Openbare zitting

Secretariaat

Geachte mevrouw de burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van
de raad,
Geachte collega's,
Uiteraard zijn we blij met de financiële steun van het Depollierfonds voor de vzw Zoniënzorg, die
belangrijke diensten voor onze senioren verleent.
Onze vraag is of de gemeente, gelet op de verhuizing van de vzw Zoniënzorg in 2019 naar een nieuw
gebouw naast de Nederlandstalige gemeentebibliotheek, met de vzw contact zal opnemen om na te gaan of
een verdere samenwerking met andere gemeentediensten - bijvoorbeeld het OCMW - mogelijk is om de vzw
te ondersteunen bij haar activiteiten in Oudergem?
Ik dank u voor uw antwoord.
Martine Maelschalck
Gemeenteraadslid MR-Open VLD

Antwoorden van mevrouw Lieve Jorens en mevrouw Jeannine Crucifix, schepenen

Zoniënzorg afdeling Zuid is een lokaal dienstencentrum actief in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Het
dienstencentrum biedt maaltijden en activiteiten aan niet alleen voor senioren en maar voor mensen van alle
leeftijden met behoefte aan extra zorg. Bovendien bieden ze ondersteuning aan huis, pedicure en
schoonheidsverzorging, beschikken ze over een sociale vervoerdienst en treden ze op als diabetesinfopunt.
Daarnaast ontvangt de vzw regelmatig zorgvragen waaraan zij zelf niet kunnen voldoen en waarvoor zij de
zorgvrager doorverwijzen naar de correcte, vaak gemeentelijke, dienst.
Momenteel is de vzw Zoniënzorg gevestigd in en biedt ze haar diensten aan in het cultureel centrum "Den
Dam", maar de vzw verhuist binnenkort naar een nieuw pand (Steenostraat). De vzw wordt zowel door het
Vlaamse Gewest als door de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesubsidieerd en ontvangt een aandeel van
de opbrengst van de nalatenschap van het Depollierfonds via het gemeentebestuur.
De vzw is al jaren lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Solidariteit, net als de verschillende
vzw's die in de gemeente actief zijn. Als de vzw financiële steun wil krijgen om een specifiek project uit te
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voeren, is het voldoende dat de vzw daarom vraagt, waarna het project gedeeltelijk ten laste wordt genomen;
er werd geen enkel project geweigerd. De gemeente onderhoudt via de dienst Maatschappelijke
Dienstverlening regelmatige contacten met de vzw en verleent logistieke bijstand wanneer de vzw daarom
vraagt.
In 2018 werd in samenwerking met de vzw een actie uitgevoerd (organisatie van een tweetalige conferentie
in het Cultureel Centrum van Oudergem op Werelddiabetesdag).
Het werk van Zoniënzorg afdeling Zuid is uitermate waardevol en wordt sterk gewaardeerd door het
gemeentebestuur. De gemeente wil de werking van en samenwerking met Zoniënzorg verder blijven
ondersteunen en bevorderen. In de geest van collegiale inzet op het algemeen belang die het nieuwe college
van burgemeester en schepenen uitdraagt zoals omschreven in de algemene beleidsverklaring hier vandaag
aan u voorgesteld, is een ontmoeting gepland tussen de coördinatoren van de vzw Zoniënzorg en de
voorzitster van het OCMW morgen 22 januari 2019.
Zoals eerder vermeld zal de vzw Zoniënzorg afdeling Zuid binnenkort verhuizen, net als de Nederlandstalige
gemeentebibliotheek. Beide organisaties zullen de zelfde site delen en aanpalende lokalen in eenzelfde
gebouw bezetten. Dit opent uiteraard talrijke perspectieven voor samenwerking, die op de dag van vandaag
worden onderzocht. Er zal een ondersteuning en uitwisseling van diensten zonder geldelijke vergoeding
tussen de twee organisaties worden uitgewerkt en de mogelijkheden voor efficiëntere inzet van middelen
door samenwerking en schaalvergroting worden verder onderzocht.

De Raad neemt akte.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 27 februari 2019

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Burgemeester d.d.,

Sophie de Vos
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