Seniorenraad.ekeren@antwerpen.be

Advies “Werkkaders Adviesraden”
Datum

:

12 / 06 / 2020

Volgnummer

:

2020 / 03

Gericht aan

:

Districtscollege Ekeren

Contactpersoon Seniorenraad

:

Guido Simons

Seniorenconsulent

:

Peter Pelgrims

1. Adviesaanvraag

Het districtscollege vraagt het advies van de seniorenraad voor het door haar goedgekeurde
besluit van 26/05/2020 betreffende “werkkaders adviesraden” referentie
2020_DCEK_00058.
2. Achtergrond

Participatie en inspraak is een belangrijk proces in de besluitvorming.
Een fundamenteel instrument bij het participatie- en inspraakproces zijn de adviesraden.
Het district Ekeren hecht hier veel belang aan.
Op de districtsraad van 23 september 2019 werd de beleidsnota participatie 2019-2024
goedgekeurd (jaarnummer 138) waar dit voorgestelde werkkader een logisch gevolg van is.
Het algemeen werkkader voor de adviesraden sport, senioren en jeugd wordt hierin
vastgelegd.
3. Advies
GUNSTIG
3.1 Argumentatie

Moderne democratie gaat over meer dan om de zes jaar een stem uitbrengen.
Het gaat ook over invloed uitoefenen op het beleid door samen met het lokale bestuur vorm
te geven aan het leven in de eigen gemeenschap.
Deze aanpak is ook aangegeven in onze beleidsadviezen 2019-2024, toegelicht tijdens de
seniorenconferentie van 08/05/2019 en bevestigd door het College in haar brief
EK/DC/2019/35 van 27/08/2019.
3.2 Beoordeling

Dit nieuwe werkingskader adviesraden schept ruimte en mogelijkheden aan de diverse
adviesraden om via een open en constructieve communicatie met het districtsbestuur
verder te bouwen aan een mens-vriendelijk Ekeren waar het aangenaam wonen is.
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3.3 Conclusie

Gelet op bovenstaande argumentatie en beoordeling wil de seniorenraad dit besluit als
gunstig adviseren.
4. Standpunten

Er zijn geen afwijkende standpunten
5. Proces en betrokkenen
Datum
28/05/2020
01/06/2020
03/06/2020
05/06/2020
11/06/2020
12/06/2020

Naam / Proces
Aanvraag tot advies ontvangen via seniorenconsulent
Per mail rondsturen naar alle leden seniorenraad met vraag om commentaar
Bespreken van aanvraag tijdens ZOOM-vergadering seniorenraad
Opstellen van voorstel tot advies en rondsturen naar alle leden seniorenraad
Voorstel van advies omzetten naar ADVIES
Versturen van advies naar College via seniorenconsulent

6. Bijkomende informatie / bijlagen

Geen

Ekeren , 12 / 06 / 2020

Voor de Seniorenraad Ekeren,
Dagelijks Bestuur

Guido Simons
Martens Rudy
Mart De Meester
Stan Kanora
Hilde Delmulle
Simonne Dever

Voorzitter
Secretaris
Lid DB
Lid DB
Lid DB
Lid DB
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