Verslag Vergadering seniorenraad 25/11/2019
Aanwezig: Beké Jean-Pierre, Boeckmans Marie-Louise, François Somer, Jackie Pelst, Deschuyteneer
Marie-Jeanne, Vanderkelen Marie-Elise, Deganseman Madeleine, Silverans Jean-Jacques en Letouche
Dorinda
Afwezig:
Verontschuldigd: Duverger Denise en Durieux Cindy

1. Verslag vorige vergadering 23/10/2019
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Uniforme statuten
De Seniorenraad neemt nota van de opmaak van de uniforme statuten voor alle
gemeentelijke adviesraden. Ze heeft echter bij enkele punten opmerkingen:
- Punt 3 – Samenstelling : de Seniorenraad wil bij puntje b. niet-stemgerechtigde
leden, het woord leden vervangen door deelnemers aangezien zij geen lid zijn van
de raad.
- Punt 6 - Werkingskosten : de Seniorenraad wenst de jaarlijkse toelage te verkrijgen
via storting op de rekening van de Seniorenraad (anders kan punt 7 – rapportering
niet worden goedgekeurd). Daardoor moet niet telkens elke uitgave voor een
activiteit privé te worden voorgefinancierd. Dorinda zal zich bevragen bij de
Financieel directeur, maar stelt voor dat de schatbewaarder van de Seniorenraad
zelf een Excelblad bijhoudt met alle uitgaven per dienstjaar zodat we op elk moment
een stand van zaken kunnen voorleggen.
- Punt 9 – Communicatie : de Seniorenraad wenst een punt toe te voegen aan de
statuten, nl. een duidelijke manier van communiceren. Hoe gebeurt deze en in
welke tijdspanne moet een antwoord van het Schepencollege overgemaakt worden?
Marie-Jeanne en Marylou werken, vóór het volgende Schepencollege van 10 december,
een brief uit waarin zij deze adviezen zullen formuleren naar het Schepencollege toe.
3. Voorzitterschap
1 kandidatuur voor voorzitter werd ingediend, nl. door Marie-Jeanne Deschuyteneer.
Elke stemgerechtigde kreeg een stembriefje : 7 ja-stemmen en 1 blanco-stem.
Marie-Jeanne is opnieuw tot voorzitter aangesteld.
4. Memorandum
De focus voor 2020 zal gelegd worden op mobiliteit, toegankelijkheid, preventie en
veiligheid. Jean-Pierre Beké stelt voor om een workshop te organiseren rond mobiliteit.
Bijvoorbeeld : ‘Hoe blijf ik een vaardige autobestuurder’ voor de wat oudere chauffeur
die er nood aan heeft om zich meer zelfzeker te voelen achter het stuur. Dit thema
wordt uiteraard verder uitgewerkt in de volgende zittingen van de raad.
5. Nabeschouwing Seniorenweek
Iedereen was tevreden over de activiteiten die i.s.m. de gemeentelijke basisschool
plaats vonden.

6. Voorafgaande zorgplanning op woensdag 27/11/2019
Er schreven zich 7 personen in + leden Seniorenraad
7. Ontspanningsnamiddag op vrijdag 13/12/2019 om 15u in de Parochiezaal
De leden van de Seniorenraad werken dit onderling verder uit.
Programma = dessertenbuffet, optreden bandje met dansgelegenheid, bar
Marie-Jeanne doet aangifte Sabam/Billijke Vergoeding.
Deelnameprijs wordt vastgelegd op 15 Euro.
Marie-Jeanne bezorgt zo snel mogelijk aan Dorinda de flyer om te kopiëren.

Volgende seniorenraad : later te bepalen

