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Verslag Zorgraad van Eerstelijnszone Gent 
 

Datum: 16/11/2021 

Locatie: Teams vergadering 
Aanwezig:  
Stemgerechtigd: Belkacem Aggoune, Willy Van De Steene, Isabelle Van de Steene, Koen Geirnaert, Riet 
Konings, Leen Van Zele, Geert Polfliet, Sofie Vande Walle, Samia Van Vooren, Alain Slock, Peter 
Vermassen, Bert Seys, Michèle Van Elslander, Lieve Krobea 
Niet-stemgerechtigd: Jan De Maeseneer, Neelke Vernaillen 
Verontschuldigd met volmacht: Hendrik de Rocker (volmacht aan Leen Van Zele), Els Lecompte 
(volmacht aan Leen Van Zele) 
Aanwezig team: Koen Berwouts 
Verslaggever: Koen Berwouts 
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Agenda 
 

1. Verwelkoming Isabelle Van de Steene) 
2. Stemmingsprocedure online overleg: de stemming gebeurt via een geanonimiseerde google 

form 
3. Voordragen en goedkeuren voorzitter ad interim en penningmeester 
4. Varia: Overleg inbreng expertise ELZ Gent naar conventie ELP 
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Eerste agendapunt - Verwelkoming (Isabelle Van de Steene) 
 

- Isabelle Van de Steene opent de vergadering en licht de agenda toe. 
- In de vergadering zijn 14 stemgerechtigden en 2 niet stemgerechtigden leden aanwezig. 2 

stemgerechtigde leden hebben zich verontschuldigd en een volmacht gegeven 
- Het overleg kan rechtsgeldig vergaderen 
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Tweede agendapunt - Stemmingsprocedure online overleg 
- Zoals aangegeven bij de uitnodiging verloopt de stemming van voorzitter en penningmeester 

online via een google form. Het formulier wordt kort overlopen vooraleer over te gaan naar 
de eigenlijke stemming 
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Derde agendapunt – Voordragen en goedkeuren voorzitter ad interim en 

penningmeester 
- Ronald De Buck is kandidaat voor de functie van penningmeester.  

Hij wordt verkozen met 16 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen 
- Isabelle Van de Steene is kandidaat voor de functie voorzitter ad interim  

Zij wordt verkozen met 16 voorstemmen, 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen 
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De zorgraad keurt de aanstelling van Ronald De Buck tot penningmeester goed. 
De zorgraad keurt de aanstelling van Isabelle Van de Steene tot voorzitter ad interim goed. 
 
 

Vierde agendapunt – Varia: Overleg inbreng expertise ELZ Gent naar conventie ELP 
In aanvulling op de zorgraad van 22 oktober wordt nog een kleine aanvulling gegeven rond het 
agendapunt conventie ELP dat toen geagendeerd werd. 
Voor achtergrondinformatie verwijzen we graag naar het verslag en de presentatie van de zorgraad 
van 22 oktober 2021. 
 
Tijdens het afstemmingsoverleg tussen de Oost-Vlaamse ELZ op 27 oktober afgesproken werd dat 
elke ELZ tracht een afstemmingsoverleg met de eigen achterban te organiseren, zodat optimaal de 
expertise van het eerstelijnsnetwerk kan meegenomen worden ifv de korte termijnvraag van de 
provinciale procesgroep rond nodenanalyse. Gezien de strakke timing van de provinciale 
procesgroep willen we dit overleg ook op korte termijn van start laten gaan. 
Er was een doodle rondgestuurd met de vraag om die in te vullen.  
Op basis van de reacties werd 
 

Donderdag 18 november van 14 tot 16 uur  
 
Vastgelegd.  
Het is heel binnenkort en alles behalve evident om hier tijd voor vrij te maken in de agenda. Toch is 
het belangrijk dat er iemand kan aanwezig zijn vanuit die sectoren die een goed zicht hebben op de 
noden rond ELP bij de Gentse bevolking. Is het mogelijk om iemand af te vaardigen indien je nauw 
betrokken bent bij het thema?  
De contactgegevens mogen doorgegeven worden aan koen.berwouts@elzgent.be  
Het overleg vindt online plaats. 
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