
Schriftelijke vraag 05/07/2013

Seniorenbeleid 

De cultuurdienst organiseert in kader van het seniorenbeleid de komende weken 5 
seniorennamiddagen  met  een  volledig  nieuw  concept,  meer  bepaald  onder  het 
project ‘Matinee & Staminee’ en waarbij vooral ontmoeting centraal staat. 

- Welke budgetten zijn voorzien in de gemeentelijke begroting voor dit nieuw 
project? Wat is de totale kostprijs van deze 5 seniorennamiddagen? 

- Hoeveel senioren werden er per brief uitgenodigd? Op basis van welke 
adressenbestanden werden de senioren aangeschreven, rekening houdende 
met de voorwaarden wat betreft bescherming van de privacy?

- Hoeveel senioren hebben zich reeds ingeschreven voor deze 
seniorennamiddagen?

- Wat betreft het algemeen seniorenbeleid, welke activiteiten en projecten van 
de vrije sector zal de gemeente ondersteunen? Welke financiële 
ondersteuning is er hiervoor voorzien in de begroting?

Walter VANDENBOSSCHE



     Anderlecht, 2 juli 2013.

De heer Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid
Félicien Ropsstraat 25 bus 51

1070       BRUSSEL
Vlaamse Gemeenschapsmateries

     Directie

Geacht Raadslid,

In  antwoord  op  uw  schriftelijke  vraag  van  5  juni  2013,  met  betrekking  tot  de 
seniorennamiddagen “Matinee en Staminee", hebben wij de eer u de volgende informatie te 
verstrekken.

De seniorennamiddag van 9 juni 2013 kostte 314 €.
De 4 seniorennamiddagen van het najaar zijn begroot op 3.000 €.

Er werden ongeveer 150 senioren individueel per brief uitgenodigd.  Het adressenbestand 
dat hiervoor werd gebruikt, is het adressenbestand dat de Cultuurdienst in de loop der jaren 
samenstelde  op  basis  van  gegevens  die  inwoners  zelf  meedeelden  en  waarin  ze 
bevestigden op de hoogte te willen gehouden worden van activiteiten die de Cultuurdienst 
organiseert.  De gebruikte filter was de leeftijdsgrens + 55 jaar.

Voor de seniorennamiddag van 9 juni 2013 werden 98 inschrijvingen geteld.  
Voor  de  seniorennamiddagen  van  het  najaar  is  de  communicatie  en  bijgevolg  de 
inschrijvingen eind augustus voorzien.  

Via de Cultuurdienst kunnen alle verenigingen, inclusief seniorenverenigingen op basis van 
het gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van culturele en jeugdverenigingen, 
vastgesteld door de Gemeenteraad op 19 december 1978, inzonderheid artikels 22 tot en 
met 26 een keer per jaar een projectsubsidie aanvragen voor een activiteit die buiten hun 
normale werking valt.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en verblijven, met alle achting.

            Op last :                                                                         In opdracht:
De waardnemend Secretaris,                                     De Schepen van Cultuur, Jeugd

                                                                         en Samenlevingsopbouw,

          M. DECREE.                                                                     E. ROEX


