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Uitblijven van vraag naar advies door gemeentebestuur

Situering van het advies

Het huidig stadsbestuur heeft van de Participatie van de bevolking in het beleid een 
prioriteit gemaakt. Er werden mogelijkheden gecreëerd voor de burger om zijn 
wensen en suggesties kenbaar te maken via vergaderingen voor het publiek en de 
mogelijkheid bestaat om digitaal commentaar te sturen. We juichen dit toe, maar we 
stellen vast dat deze communicatiemiddelen niet geschikt zijn voor de meeste 
senioren 
Daarom is het gewenst dat het Bestuur ook de geëigende adviesorganen inschakelt.
Volgens de ’ Afsprakennota adviesraden’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 
22.09.2008 kunnen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en 
Schepenen de adviesraden betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid.
De Seniorenraad kan wel op eigen initiatief een advies formuleren, maar hij verneemt
dikwijls te laat dat een bepaald project ter studie ligt en blijft er onvoldoende tijd om 
de achterban (de seniorenverenigingen) te consulteren. Meestal beschikt de 
seniorenraad ook over onvoldoende gegevens om een probleem grondig te 
analyseren.
 In de Afsprakennota is duidelijk omschreven dat, wanneer de stad om advies vraagt,
zij bij de adviesvraag alle nodige informatie zal voegen en ze geven de adviesraden 
ook het recht inzage te nemen in alle documenten die betrekking hebben op het 
dossier.
De seniorenraad stelt echter vast dat de stad de laatste jaren geen adviezen meer 
vraagt. Nochtans zouden goed gedocumenteerde dossiers toelaten dat de senioren, 
die een belangrijk deel van de bevolking uitmaken, hun ervaring kunnen inbrengen.

HET ADVIES
De Seniorenraad legt zich dan ook niet neer bij deze gang van zaken.  Hij wenst via 
adviesaanvragen actief betrokken te worden bij alle initiatieven van het stadsbestuur 
in het kader van het gemeentelijk seniorenbeleid.  
De seniorenraad wenst dat de stad adviezen vraagt voor alle dossiers die de 
senioren aanbelangen en dat de artikelen 3 en 4 van de Afsprakennota, 
goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 september 2008 worden nageleefd 
zodat de senioren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het beleid.


