
Lokaal dienstencentrum 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-voorafgaande-vergunning-aanvragen-voor-een-lokaal-

of-regionaal-

dienstencentrum#:~:text=Voor%20u%20een%20lokaal%20of,worden%20met%20maximaal%203%

20jaar. 

 

Het huidig bestuur wil een Lokaal Dienstencentrum realiseren 

De programmatie van de lokale dienstencentra is op gemeentelijk niveau: 1 lokaal dienstencentrum 

per begonnen schijf van 15.000 inwoners. 
 

➔ Familiehulp heeft de aanvraag gedaan 

➔ LDC: hoofddoelstelling: draaischijf thuiszorg 

➔ LDC: voorafgaande vergunning 

Voor u een lokaal of regionaal dienstencentrum kan bouwen, uitbreiden, verbouwen of in gebruik 
nemen, moet u een voorafgaande vergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid. 
Een voorafgaande vergunning is 5 jaar geldig. Ze kan één keer verlengd worden met maximaal 3 jaar. 
 
▪ Is de beslissing positief, dan ontvangt u de voorafgaande vergunning.  

▪ Binnen 5 jaar na de datum van de voorafgaande vergunning moet u het dienstencentrum 

realiseren. Een winddichte infrastructuur beschouwen we als gerealiseerd. 

▪ U kan één keer een verlenging van maximaal 3 jaar aanvragen. 

▪ Is het dienstencentrum niet gerealiseerd binnen de 5 jaar of de verlenging, dan vervalt de 

voorafgaande vergunning. Als uw voorafgaande vergunning vervalt, kan u 2 jaar lang gaan 

nieuwe voorafgaande vergunning aanvragen voor dezelfde inplantingsplaats (ook een andere 

initiatiefnemer kan er geen aanvragen). 

 

➔ LDC:  

BRON: Lokale Dienstencentra (vvsg.be) 

De Vlaamse Regering keurde in november 2018 een nieuw ontwerp van decreet betreffende de 

woonzorg goed. Dit ontwerp decreet wijzigt de opdrachten van een lokaal dienstencentrum. Het 

lokaal dienstencentrum is een van de woonzorgvoorzieningen die bij deze herziening de grootste 

wijziging ondergaat. De nadruk verschuift van verplichte activiteiten naar buurtgerichte opdrachten. 

De lokale dienstencentra richten zich prioritair naar ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. 

Het dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de 

buurt. Het accent ligt minder op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve 

activiteiten en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt. Activiteiten zijn daarbij 

een hefboom om de doelstelling waar te maken en een aantal opdrachten in de buurt te realiseren, 

in nauwe samenspraak met de gebruikers, buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties.  



Dit zal zowel binnen de eigen infrastructuur van het lokaal dienstencentrum kunnen als op andere 

locaties of in gedecentraliseerde antennes. Ook dit is een belangrijke wijziging t.o.v. het huidige 

decreet. Elk lokaal dienstencentrum is uniek en de dienstverlening moet aangepast zijn aan de 

context van de buurt. Verscheidenheid van de invullingen van de opdracht is net de kracht van de 

dienstencentra en wijst op de goede inbedding in de buurt. Hierbij is het lokaal sociaal beleidsplan 

mee richtinggevend. Het lokaal dienstencentrum geeft input in functie van de inhoud van het plan en 

draagt bij tot de uitvoering ervan. Overleg en co-creatie met lokaal actieve verenigingen en 

organisaties zijn hieraan inherent. 

 

 

Het standpunt van INSPRAAK.nu | gemeente heeft geen financieel overschot voor veel extraatjes… 

 

INSPRAAK.nu is zich terdege bewust van de vergrijzing van de bevolking. Maar als kleine gemeente 

van +- 8000 inwoners moeten we ook bescheiden blijven in het bestedingspatroon van de 

gemeentelijke gelden. Je kan wel alles willen, maar je moet het wel nog allemaal kunnen 

financieren op KT en LT. Tenzij de bestuursgroep natuurlijk van plan is om een nieuwe 

belastingsverhoging in te voeren.  

Wij zijn voorstander van ‘samen werken’, uit te kijken naar eventueel een private partner in het 

zorgverhaal en de job-inhoud op te waarderen bij het bestaand personeel. Samen-werken is een 

werkwoord.  

 

NEGATIEF: 

* Weerom een tussenoplossing: TJUF en op langere termijn naar de site van het WZC!? 

TJUF wordt dan een gedecentraliseerde antenne, net zoals de overige lokalen van de 

gemeente/OCMW: WZC, lokalen OC, lokalen BIB, Ginstezaal, TJUF, … (bij uitbreiding ook de lokalen in 

scholen) 

* Wij stellen ons nog steeds de vraag waarom een nieuw te bouwen LDC op de site van het WZC 

moet gerealiseerd worden? Ver van alle satellietlokalen? Ver van het centrumgebeuren?  

* Geen extra uitbreiding voor een bureel. Daarvoor is er plaats genoeg in het OC, de gemeentelijke 

gebouwen… 

* Personeelsbezetting: 0,5 VTE ➔ Kan een upgrade zijn van bestaande functie(s) i.p.v. een extra-

nieuwe aanwerving… + alle bijkomende extra’s: zie slide hieronder. Immers een subsidie is ook 

eindig! 

 



 
 

POSITIEF in dit verhaal: 

 

* Up-lifting van TJUF is zeker aan de orde. Want, elk gemeentelijk gebouw moet de toegankelijk-

heidscheck doorstaan en toch minimaal beantwoorden aan basis vereisten: veiligheid, netheid, ….  

* De gemeente heeft reeds goed draaiende sociale initiatieven die nu worden gestuurd vanuit het 

sociaal huis (ocmw) en de verenigingen en dit prioritair voor ouderen, kwetsbare personen…  

 


