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1. Verkiezing nieuwe voorzitter
Bij de bespreking van dit agendapunt heeft de heer Jan
Vandenberghe het lokaal verlaten.
De heer Jan Vandenberghe heeft schriftelijk zijn kandidatuur als
nieuwe voorzitter Seniorenraad Eeklo ingediend (een kopie van
zijn brief zat bij de uitnodiging).
Op een hernieuwde vraag tot indienen van kandidaturen heeft
zich niemand gemeld.
Na overleg beslist seniorenraad Eeklo unaniem het volgende:
 De heer Jan Vandenberghe wordt – conform artikel 4 van
de geldende statuten – aangeduid als stemgerechtigd lid.
 De heer Jan Vandenberghe wordt – conform artikel 11 van
de geldende statuten – aangeduid als voorzitter van
seniorenraad Eeklo.
Jan bedankt de leden van seniorenraad voor het in hem gestelde
vertrouwen. Hij wil binnen seniorenraad in vriendschap met
iedereen samenwerken aan een gedegen ouderenbeleid in Eeklo.
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Hij wil ook streven naar een betere relatie met het
schepencollege.
Hij stelt ook dat seniorenraad het adviesorgaan is van alle
senioren van Eeklo.
Hij is ook voorstander om alle (te maken) afspraken op papier te
zetten. De voorzitter vindt het ook zinvol dat het schepencollege
vooraf een advies vraagt en pas dan een beslissing neemt.
Bij gesprekken met het schepencollege stelt de voorzitter dat niet
alleen hij rond tafel zit, maar telkens een afvaardiging van
seniorenraad.
De brochure “Leidraad voor een zilveren Eeklo” is een goede
handleiding voor een toekomstgericht ouderenbeleid in onze stad.
2. Verslag vergadering 22 juli 2013 - goedkeuring
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Verslag van de penningmeester
Seniorenraad Eeklo heeft momenteel €
bankrekening staan en €25,56 als kasgeld.

2.092,22

op

de

De penningmeester meldt dat de werkingstoelage 2013 nog niet
is gestort. De vergadering beslist daar rond een schriftelijke
vraag te richten naar het schepencollege.
De penningmeester doet ook een oproep naar zinvolle ideeën
om de werkingsgelden op een creatieve manier te besteden.
Momenteel worden deze gelden bijna uitsluitend gebruikt om
een attentie te kopen voor jubilea. Jubilarissen krijgen tevens
een attentie van het stadsbestuur. Is het dan nog
zinvol/wenselijk dat ook seniorenraad zorgt voor een attentie?
4. Aanduiden afgevaardigden seniorenraad in andere adviesraden.
De secretaris heeft alle adviesraden gecontacteerd met de vraag
als er hun statuten voorzien in een afgevaardigde vanuit de
seniorenraad.
Volgende adviesraden hebben ons laten weten dat er geen
afgevaardigde vanwege seniorenraad is voorzien:
 Beheersorgaan openbare bibliotheek
 Lokaal overleg kinderopvang
 Sportraad
 Adviesraad “lokale economie, landbouw & toerisme”
 Adviesraad voor cultuur
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GECORO -

afgevaardigde = Willy Lesage
Plaatsvervanger = Daniel Thienpont

Welzijn & diversiteit -

afgevaardigde = Ludo Raeijmaekers
Plaatsvervanger = niet vast gelegd

Verkeer & mobiliteit -

afgevaardigde = Rita Haegeman
Plaatsvervanger = niet vast gelegd

Beoordelingscommissie € 1 subsidie – 2 afgevaardigden
Wilfried Van Hecke
William Martens
Centrumraad -

afgevaardigde = Jan Vandenberghe

5. Vastleggen data samenkomsten seniorenraad en dagelijks bestuur
De voorzitter is voorstander om de vergaderdata van
seniorenraad en dagelijks bestuur voldoende lang vooraf vast te
leggen zodat iedereen deze kan noteren in zijn agenda.
Voorstel is elke 1ste maandag van de eerste maand van elk
kwartaal komt dagelijks bestuur samen en elke 1ste maandag
van de tweede maand van elk kwartaal komt seniorenraad
samen. Concreet vertaalt dit zich in onderstaand jaarschema:
Dagelijks bestuur
1 maandag januari
1ste maandag april
1ste maandag juli
1ste maandag oktober
ste

Seniorenraad
1 maandag februari
1ste maandag mei
1ste maandag augustus
1ste maandag november
ste

Uiteraard kunnen bijkomende samenkomsten belegd worden
indien dit nodig zou zijn.
Voorafgaand op de vergadering van het dagelijks bestuur
worden de leden uitgenodigd hun eventuele agendapunten
kenbaar te maken.
6. Varia
De werkgroep “Levenseindezorg” wordt terug opgestart onder
de bezielende leiding van Ludo Raeijmaekers.
De voorzitter bedankt in naam van alle leden Daniel Thienpont
voor 6 jaar prima werking van seniorenraad Eeklo. Daniel heeft
seniorenraad op een creatieve en stimulerende manier geleid,
met mooie resultaten (cfr. Meldpunt Veiliger Eeklo).
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Werner Cherlet, Ludo Raeijmaeckers, Freddy Van Weymeersch
en Jan Vandenberghe hebben laten weten dat zij willen
deelnemen aan het provinciaal forum “Ouderen vriendelijke
gemeenten – een pluspunt voor iedereen”. De secretaris zal
zorgen voor de inschrijvingen. Bovenstaande leden spreken
onderling af inzake vervoer.
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