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Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar
ar het audi
audioversl
audioverslag, neergelegd onder
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad/OCMW-raad.
eke.be-bestuur-gem
eke.be-bestuur-geme
1 Goedkeuring verslag vorige zitting

BESLUIT:

W

Aan de OCMW-raad wordt het verslag
ag van de vorig
vorige zittin
zitting voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen beslissingen en het op de website van de geme
gem
gemeente gepubliceerde audiovisueel verslag.
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Enig artikel
De OCMW-raad geeft
eft zonder opmerking
opme
opmerkingen
rk
goedkeuring aan het verslag van de zitting van 19 april
2021.
2 Sociale
e dienst - gele doos met medische gegevens - aanbod voor 75+

O

De gele
le doos was een ini
initiatief van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) Kempen
dat overgenomen
genomen werd
we in grote delen van Vlaanderen. “De gele doos is een doos voor belangrijke
medische enn andere
ander informatie voor hulpdiensten. Je bewaart ze in de koelkast. Door een sticker te
plakken op de binnenkant
b
van de voordeur, weten hulpverleners dat er een gele doos in de koelkast
zit. Zo vinden ze snel de nodige informatie om gepaste hulp te bieden in een noodsituatie”.
De gele doos kan er toe bijdragen dat er sneller correcte hulp wordt geboden door hulpverleners bij
noodgevallen. In de doos bevindt zich een boekje met medische info. De doos dient bewaard te
worden in de koelkast omdat dit een herkenbare plaats is voor hulpverleners.
Eigenaars van zo’n gele doos kunnen hulpverleners verwittigen door een blauwe sticker – die samen
met de doos geleverd wordt – aan de binnenkant van de voordeur te plakken.
Een tweetal jaar terug besliste stad Brugge om 400 gele dozen te verdelen onder de senioren van 75+.
Die moeten ze in hun koelkast stoppen.
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Bedoeling is dat de 75-plussers informatie over belangrijke medicatie of medicatie zelf in de doos
steken. Als er zich dan een noodsituatie voordoet, kunnen hulpverleners snel aan belangrijke gegevens
geraken en meteen gepast reageren. Een bijhorende sticker op een zichtbare plaats moet aangeven dat
er effectief een gele doos in de koelkast zit.
Het betrof een proefproject, dat eerder al uitgetest werd in een Waalse politiezone.
Op 22/03/2021 besliste het vast bureau om een gelijkaardig initiatief te nemen waarbij aan elk
huishouden waar een 80-plusser deel van uitmaakt een gratis gele doos zal worden bezorgd. De
prijsvraag hiervoor is thans in voorbereiding.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit initiatief ook uit te breiden naar de 75+ en naar
specifieke doelgroepen.
Er zijn ongeveer 1740 75+-inwoners zodat de actie geraamd kan worden voor 2.250 gele d
dozen met
een geraamde kostprijs van 2.500 euro.
De aankoop geschiedt na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
aking
king vooraf.
voo
BESLUIT:
Artikel 1:
De OCMW-raad neemt kennis van dit beleidsvoorstel dat
at bij deze goedgekeu
goedgekeurd wordt.
Aan elk gezin dat een 75+ of een specifieke doelgroep telt, zal een gele doos + sticker bezorgd worden
met het oog op het opbergen van medicatie-info / medicatie.
edicatie.
Artikel 2:
De geraamde kostprijs voor de aankoop van
an 2.250 gele dozen w
wordt geraamd op 2.500 euro.
Artikel 3:
Gunning van deze aankoop gebeurt
rt na onderhandelingsprocedure
onderh
onderhandelings
deling
zonder bekendmaking vooraf.

Gedurende deze raadszitting
adszitting werden ge
gee
geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen
tulen
len van de zitting vvan 19 april 2021. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland
op maandag 14
4 juni
ni 2021. De ve
verg
vergadering
a
wordt beëindigd om 21u44.
De algemeen
meen directeur,
G. Acke.
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