Advies

Watermaal-Bosvoorde
ter attentie van de Gemeenteraad

van de

GAVS

van

Onderwerp: Installatie van een Centrale van Minder
Mobiele personen (CMM) in de Gemeente
Op 7 januari 2015, zoals afgesproken tijdens zijn laatste statutaire vergadering
van 17/12/2014, hield de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren (GAVS) van
Watermaal-Bosvoorde een tussentijdse vergadering met het oog op de productie
van het hier voorgelegd advies.
Waren aanwezig : Françoise Brébart, Jos Dewint, Thierry Jonckheere, Xavier
Leroy, Jeanne Vander Roy, Paul Van Heddegem, Josiane Vander Smissen.
Waren verontschuldigd : Anne-Marie Chaidron, Myriam Dupaix, Cyr Fontaine
(ontslagnemend), Marianne Lauwers, Monique Leslau, Annie Segers, Rose
Wouters.
De bespreking gebeurde op basis van 2 documenten, die op 15/12/2014 per email werden bezorgd door de Schepen belast met de materie Sociaal leven :


het « Extrait de registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et
Échevins relatif à la séance du 19/11/2014 » over: « Service de la Vie
Sociale - Création d'une Centrale de Personnes Moins Mobiles (CMM) au
sein de la Commune – Note d'intention » ;



een brochure van 35 pagina's « La CMM » van de vzw TAXISTOP.

Er werd van gedachten gewisseld over andere verenigingen en organisaties die
transportdiensten aanbieden, zoals : « Bernadette, elle est chouette » te SintAgatha-Berchem, de vzw « Contre-pied », de diensten van WABO die zich over 4
gemeenten uitstrijken, de MIVB, de privé agentschappen , de vzw « Patients
Assistance »...
Na het bespreken van de troeven, limieten en gebruikscriteria van de diverse
formules, beslist de GAVS een gunstig advies te geven.
Elementen van het advies :


De GAVS meent, dat de intentie van het College op een nuttige wijze
tegemoet komt aan een rëele behoefte van een deel – inbegrepen
senioren - van de bevolking van de gemeente.



De GAVS waardeert de spaarzaamheid van het College dat (zie
bovenvermeld registeruittreksel) zijn voorkeur heeft uitgesproken voor de
optie « Beheer door de gemeente ».
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De GAVS ondersteunt deze optie, in de mate dat de Gemeente effectief over
het nodige personeel zou beschikken om een dergelijk beheer goed
mogelijk te maken.
Zou, daarentegen, de regelmaat / de permanentie van dat beheer onzeker zijn,
dan adviseert de GAVS dat het College de relevantie (in functie van onder meer
het vermoedelijk aantal verplaatsingen) van de andere optie - « Beheer door
Taxistop » - zou onderzoeken.
Opmerking:
◦

De GAVS vestigt evenwel de aandacht op het criterium «inkomen
beperkt tot maximum twee maal het leefloon ». Dat criterium is zeker
verdedigbaar, maar dat mag ons niet uit het oog doen verliezen, dat we
in onze gemeente, ook onder de personen met een inkomen dat deze
norm overschrijdt, geïsoleerde en weinig mobiele senioren kennen.
Zij worden dus uitgesloten door de CMM en voor de korte trajecten
worden zij ook uitgesloten door de taxidiensten (te kort voor de taxi's,
te lang voor de minder mobielen). We gaan toch ook déze mensen uit
hun isolement helpen ! De GAVS zal op zoek gaan naar mogelijke
oplossingen en rekent hierbij op de steun van het College.

Jos DEWINT

Josiane VANDER SMISSEN

Secretaris

Voorzitster
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