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Voorbeeld ontwerpbeslissing BOEBS  

“Blijf Op Eigen Benen Staan” 

 

 
Rubriek 
 

NDC code: 
 
633.3 (Logo vzw (Lokaal Gezondheidsoverleg )) 
 

 
Wetten en decreten Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 

wijzigingen. 
(Indien de ontwerpbeslissing wordt ingediend bij het 
CBS) 
 
of  
 
De OCMW wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen. 
 
Het OCMW decreet van 18 december 2008 en latere 
wijzigingen.  
(Indien de ontwerpbeslissing wordt ingediend bij de 
OCMW raad) 
 
Het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere 
wijzigingen.  
 
Het decreet Lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 en 
latere wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- 

en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies, en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 

juni 2010 en latere wijzigingen 

 
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 

toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn van 1 oktober 2010 

 
Ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de 

vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de 
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programmatie van de lokale dienstencentra. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 

betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden 

en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 

verenigingen van gebruikers en mantelzorgers met 

bijlage VI - lokale dienstencentra. 

 

 
Documentatie Omzendbrief (VR/2012 1611 MED.0512/2) betreffende de 

Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering van het 
decreet betreffende lokaal sociaal beleid voor de periode 
2014-2019 
 
Charter Gezonde Gemeente 
 
Informatiefolder BOEBS  
 

 
Verantwoording Onze levensverwachting (jongens geboren in 2010: 78,6 

jaar – meisjes geboren in 2010: 83,4 jaar) stijgt jaar na 
jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld.  
 
Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65-plussers in 
Vlaanderen toenemen van 1,13 miljoen tot 1,35 miljoen1.  
 
 
De stijging van gezondheidsproblemen, de grotere vraag 
naar zorg in combinatie met de beperkte plaatsen in 
residentiële ouderenzorg en de voorkeur van de ouderen 
om zo lang mogelijk thuis te blijven worden, zet ons voor 
een grote uitdaging. Ouderen moeten kunnen genieten 
van een goede levenskwaliteit, en dit liefst zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Vandaag denken 
we daarom steeds meer aan preventie. Want een 
preventiebeleid draagt zorgt in belangrijke mate voor de 
zelfredzaamheid van oudere in de gemeente.  
 
 
Geïnspireerd op de successen bij de vorige editie van 
BOEBS in 2005 in verschillende Vlaamse 
pilootgemeenten, wil [naam Logo] met het project 
“BOEBS” [naam gemeente] helpen, adviseren en 
ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal 
valpreventiebeleid.  
 

Doel van het project is om stapsgewijs te komen tot een 
structureel preventief valpreventiebeleid dat past in het 
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ruimere gezondheidsbeleid van de gemeente en dit lokale 
beleid eenvormig te communiceren met alle relevante 
lokale partners. 
 
Om dit doel te bereiken gaat het [naam Logo] met  
[naam gemeente] een samenwerking aan met alle lokale 
partners die werken rond valpreventie en met en voor 
ouderen. 
 
Het project  “BOEBS” werkt vraaggestuurd. [naam 
gemeente] bepaalt het tempo en de werkwijze. [naam 
Logo] ondersteunt de gemeente waar nodig.  
 
Om [naam gemeente] hierin te ondersteunen heeft het 
Logo verschillende materialen (folders, presentatie, 
website www.boebs.be , BBC fiche rond valpreventie, 
specifieke activiteiten…) ter beschikking en krijgt de 
gemeente promotiemateriaal (affiches en pop-up 
banner).  
 
 
[naam Gemeente] neemt sinds [datum + verwijzing naar 
beslissing] deel aan het project ‘Format Gezonde 
Gemeente’ wat een kadermethodiek is voor het ganse 
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het project BOEBS dat 
focust op valpreventie past binnen deze kadermethodiek. 
 
Gemeenten die instappen in het project “BOEBS ” kunnen 
ook deel uitmaken van het Gezonde Gemeente netwerk. 
Dit is echter geen vereiste.  
 

 
Advies [voornaam + naam + functie ambtenaar]: Gunstig 

advies.  
 
Motivatie: “Het project BOEBS biedt onze gemeente een 
kans om de lokale initiatieven naar voor te brengen en te 
kaderen binnen valpreventie, alsook om het lokale 
aanbod aan te vullen om tot een goeie mix van acties te 
komen die kan leiden tot een daling van de valincidenten. 
Zo zorgen we ervoor dat onze ouderen langer zelfstandig 
kunnen wonen, dat ouderen zich beter in hun vel zullen 
voelen en minder kosten zullen oplopen ten gevolge van 
een val.  
 
Met het project “BOEBS” kunnen we zowel valpreventie 
een plaats geven in het meerjarenplan als onze 
toekomstige acties en projecten meer diepgang geven.  
 
We spelen als gemeente in op het feit dat vergrijzing ook 
in onze gemeente aanwezig is, en dat de gezondheid en 
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veiligheid van onze ouderen belangrijk is.  BOEBS geeft 
op een wetenschappelijke manier inhoud aan de vraag 
naar meer acties en beleid rond valpreventie binnen ons 
gemeentelijk gezondheidsbeleid dat opgebouwd is/wordt 
volgens de principes van de kadermethodiek ‘Gezonde 
Gemeente’” 
 

 
Financiële 
verantwoording/Visum 

 
Beleidsveld: 0980 ‘Sociale geneeskunde, 
gezondheidspromotie en ziektepreventie (NGB: 871) 
 
Afhankelijk van de hoeveelheid beleidsmaatregelen en 
acties de gemeente [naam gemeente]kiest, varieert de 
kostprijs.  
 
De handleidingen en materialen: gratis 
 
De samenwerkingsovereenkomst: gratis 
 
Arbeidstijd [voornaam + naam + functie 
ambtenaar/trekker] 2013: uurloon (A, B of C niveau) x 
tijd = X Euro 
 
Eventuele lokale bevraging van de ouderen (i.f.v. lokale 
omgevingsanalyse): +/- 7.000 Euro: 
 
Publicatie gezondheidsartikels: gratis 
 
Actie 1: X Euro 
 
Actie 2: X Euro 
 
Actie 3: …  
 
 

 
Voorstel Het college gaat akkoord om deel te nemen aan het 

project “BOEBS” voor de periode september 2013- 
[eventueel einddatum invullen]. 
 

 
Stemresultaat 
 

 

 
Besluit Artikel 1: Het college gaat akkoord om deel te nemen aan 

het project ”BOEBS”. 
 
Artikel 3: Het college geeft opdracht aan [voornaam, 
naam + functie ambtenaar] om een stuurgroep samen te 
stellen die bestaat uit X, X en X. Een eerste bijeenkomst 
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wordt gepland op [datum invullen] Of het college geeft 
opdracht aan om BOEBS voor te stellen aan de 
stuurgroep ‘Gezonde Gemeente’ en mee te integreren in 
het project ‘Format Gezonde Gemeente’ 
 
 
Artikel 4: [naam Logo] wordt schriftelijk van de beslissing 
op de hoogte gebracht . 
 

 


