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 Advies Seniorenraad District Ekeren 

 

Datum    : 25/09/2019     

Volgnummer    : 2019 / 02     

Gericht aan    : districtsbestuur Ekeren    

Contactpersoon Seniorenraad : Guido Simons  

Seniorenconsulent   : Peter Pelgrims   

 

1.  Adviesaanvraag   

20190828_adviesraden_infrastructuurtoelagen_v_2.3 

Het districtsbestuur heeft aan de seniorenraad gevraagd om advies uit te brengen. 

Tijdspanne voor het advies: voor 30 september. 

 

2.  Achtergrond  

Vervanging document 20190828_adviesraden_infrastructuurtoelagen_v_2.3 

 

3.  Advies 

Gunstig mits aanpassingen ( zie standpunten) 

 

3.1 Argumentatie 

Er waren onvoldoende elementen aanwezig om een gedegen advies uit te brengen. Deze extra 

informatie werd dan ook opgevraagd om toch een advies te kunnen uitbrengen.  

 

3.2 Beoordeling 

De seniorenraad heeft de vraag tot advies gekregen via de seniorenconsulent. De aanvraag werd 

verdeeld naar de leden van de seniorenraad en gevraagd te beoordelen en hun opmerkingen door te 

geven tegen de volgende seniorenraad. Hier werden de verkregen opmerkingen samengevoegd en 

besproken.   

 

3.3 Conclusie 

Het reglement werd in gunstige zin aangepast aan de huidige noden van de verenigingen. Toch is het 

nieuw reglement dat nu 5 bladzijden bevat een zeer beknopte versie van al de verschillende vorige 

reglementen. Op zich niet negatief maar op vele vlakken zullen ook hier nog vragen naar boven 

komen. Toch zullen we als senioren waken dat al de toelagen, gezien de samenvoeging, niet gaan 

naar één of twee projecten en dat dan het budget op is. De budgetten zouden strikt moeten 

gescheiden worden. 
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4.  Standpunten  

De seniorenraad heeft bedenkingen bij art.7 Aanvraag:  

De digitalisering van het overheidsapparaat gaat sneller en sneller maar zoals we in ons memoradum 

en beleidsadviezen 2019-2024 vermelden vragen we nog steeds een fysiek aanspreekpunt en hulp bij 

het indienen van de toelage voor mensen en of verenigingen die de digitale kloof niet meer kunnen 

overbruggen. 

 

5.  Proces en betrokkenen 

 

Datum Naam / Proces 

28/08/2019 Aanvraag advies 

29/08/2019  Aanvraag bijkomende informatie 

30/08/2019 Doorsturen naar de leden van de seniorenraad 

04/09/2019 Bespreking advies op seniorenraad 

15/09/2019 Schriftelijke reacties van de leden 

25/09/2019 Agendapunt op het dagelijks bestuur seniorenraad en opstelling advies 
 

6.  Bijkomende informatie / bijlagen 

geen. 

 

Ekeren , 25/09/2019 

 

 

Guido Simons 

 

Voorzitter   

Seniorenraad  District Ekeren 


