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Situering
___________________________________________________________________________
1. In uitvoering van de interne staatshervorming werkt de Vlaamse Regering verder aan de
vereenvoudiging van en de taakverdeling tussen de overheden op de verschillende
Vlaamse beleidsniveaus. Het is de bedoeling dat minder overheden betrokken worden
bij allerlei processen zodat deze vlotter kunnen verlopen. De doelstelling om de
provincies hoofdzakelijk grondgebonden bevoegdheden toe te kennen, staat
ingeschreven in het Regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering: ‘We slanken de
provincies verder af. De provincies oefenen niet langer persoonsgebonden
bevoegdheden uit.’ (blz. 7)
2. De laatste decennia investeerden de provincies in de ondersteuning van het lokaal
ouderenbeleid door het organiseren en ondersteunen van de Provinciale Ouderenraden
die Regionale Ouderenoverlegplatformen coördineren. In deze platformen komen
vertegenwoordigers van de Lokale Ouderenadviesraden enkele keren per jaar en per
regio samen. Deze bijeenkomsten worden meestal voorbereid door een stuurgroep.
Deze Ouderenoverlegplatformen vormen een uitwisselingsplatform tussen de Lokale
Ouderenadviesraden
van
de
regio.
Deze overlegvergaderingen worden gewaardeerd door de Lokale Ouderenadviesraden
omwille van de uitwisseling van informatie en ervaringen, als inspiratieplatform, als
leernetwerk, als ontmoetingsplaats waaruit bovengemeentelijke samenwerking groeit,
als tweerichtingsverkeer tussen de Lokale Ouderenraden en de Provinciale
Ouderenraad.
De provincies ondersteunen de Regionale Overlegplatformen via een ambtenaar, met
financiële en materiële middelen en meestal ook inhoudelijk via de Provinciale
Ouderenraad.
3. In het kader van het afbouwen van de persoonsgebonden bevoegdheden van de
provincies, dreigt ook de ondersteuning door de provincie aan deze Regionale
Ouderenoverlegplatformen weg te vallen.
4. In het overleg van 13 oktober 2014 van de Vlaamse Ouderenraad met Coördinerend
minister voor Ouderenbeleid, de heer Jo Vandeurzen, werd de situatie van het
wegvallen van de persoonsgebonden bevoegdheden in het kader van de ondersteuning
aan de Lokale Seniorenadviesraden als een dreigend gemis voor de lokale
ouderenbeleidsparticipatie
aangekaart.
5. Uit onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (2015) blijkt dat tussen
2014 en 2024 het aantal 65-plussers in de meeste Vlaamse steden en gemeenten een
stijging zal teweeg brengen van 10 tot 30 procent. Om een adequaat antwoord te geven
op de sterke vergrijzing is dialoog met ouderen van cruciaal belang. In 90 % van de
gemeenten is daartoe een Lokale Ouderenadviesraad werkzaam en tevens het
belangrijkste kanaal van de participatie van ouderen aan het beleid.
Uit een bevraging bij de voorzitters van 173 lokale ouderenadviesraden van Els Messelis
binnen de Seniorenconsulentenvorming, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen,
nu Hogeschool Odisee, blijkt de nood aan en het belang van ondersteuning gericht op
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de verdere versterking van de werking van de ouderenadviesraden.
Het begeleiden, vormen en ondersteunen van de Lokale Ouderenadviesraden, zowel op
organisatorisch en inhoudelijk vlak als in het vergroten van de betrokkenheid van de
oudere burger vormen belangrijke voorwaarden voor de realisatie van een inclusief
lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen.
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6. Met het oog op het garanderen van een inclusief ouderenbeleid in Vlaanderen is het van
belang dat de ondersteuning van de Lokale Ouderenadviesraden in de toekomst blijft
voortbestaan. De Vlaamse Ouderenraad is daarom voorstander van het behoud van de
werking van de 25 Regionale Ouderenoverlegplatformen als uitwisselingsplatform voor
de 304 Lokale Ouderenadviesraden.
7. Om zelfstandig te kunnen functioneren, vereisen deze Regionale Overlegplatformen
evenwel een zekere mate van ondersteuning. De Vlaamse Ouderenraad stelt daarom
voor dat de betreffende provinciale middelen worden overgeheveld naar Vlaanderen en
van daaruit worden ingezet voor de ondersteuning van de Lokale Ouderenadviesraden.
8. De Vlaamse Ouderenraad is ervan overtuigd dat een ondersteuning op maat best vanuit
een provinciale werking georganiseerd kan worden. Dit vereist dat de Vlaamse overheid
op zijn beurt de regionale werkingen vanuit provinciale structuren laat organiseren en
ondersteunen, met inbegrip van de personeels-, vormings- en organisatorische
middelen.
9. Om wederzijdse doorstroming te garanderen wordt de link van de Regionale
Overlegplatformen en hun provinciaal georganiseerde ondersteuning met de Vlaamse
Ouderenraad structureel ingebouwd.

Goedgekeurd door het dagelijks bestuur op 24 april 2015

Jul Geeroms
Voorzitter
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Mie Moerenhout
Directeur
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Bronnen
___________________________________________________________________________
http://www.vlaandereninactie.be/projecten/interne-staatshervorming
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/ouderenparticipatie.html
http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/ouderen/index.cfm
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/ouderenthuiszorg/seniorenraden/index.jsp
http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wegwijzerennetwerking/ouderenparticipatie/woas/Paginas
/default.aspx
Balcaen, A. (2015). In: Actueel jaargang 16/2, Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad,
Regionale overlegplatformen van ouderenraden als schakel in de ouderenbeleidspiramide
Messelis, E. (2011). Lokale ouderenadviesraden anno 2010: de visie van 173 voorzitters. Brussel: Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen.
Studiedienst van de Vlaamse Regering (2015). SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens
voor Vlaamse steden en gemeenten, 2015-2030.
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2015-01-29-projecties.aspx

Bijlage

Gezamenlijk standpunt van de vijf voorzitters van de Provinciale Ouderenraden:
"Wij vernamen tijdens een regionale vergadering dat een deel van de provinciale taken onder
de bevoegdheid van de Vlaamse overheid zou komen.
Voor ons is het luik ‘ouderenparticipatie’ binnen deze taken van kapitaal belang, en vooral de
overlegplatformen, meer concreet de ondersteuning van de regionale netwerken. Wij willen
het belang van deze ondersteuning op regionaal niveau van de ouderenbeleidsparticipatie, al
dan niet gelinkt aan de Vlaamse Ouderenraad (maar liefst wel gelinkt), nadrukkelijk onder de
aandacht brengen.
Onze visie is dat de regionale netwerken/overlegplatformen (momenteel provinciaal
georganiseerd en ondersteund) van essentieel belang zijn om een goede doorstroming te
hebben bij de beleidsvorming en –uitvoering. Als het beleid van boven naar onder moet
uitgevoerd worden en als er signalen van onder naar boven moeten geraken, dan is het
regionale niveau onmisbaar."
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