LIJST SMOLDERS TILBURG
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 11 mei 2017

Geacht College,

Waarom geen respect voor de Seniorenraad?
De Lijst Smolders was in 2014 al verbaasd dat in het coalitieakkoord het woordje
ouderen niet te vinden was. Het ging echter in dat akkoord wel over een actief
stedenbandenbeleid en een sociaal asielbeleid.
De seniorenraad heeft de afgelopen jaren zelf diverse malen aan de gemeenteraad
en aan het college van B&W gevraagd/gesmeekt om een periodiek overleg.
Reacties kwamen er nauwelijks en de reactie van B&W was te laat en respectloos.
Op 24 maart jl. heeft de seniorenraad wederom een oproep gestuurd naar alle
raadsfracties maar kregen daarop weinig/geen reactie, echter wel van de LST.
Reeds geruime tijd wordt er wel periodiek overleg gepleegd met o.a. de sportraad,
studentenraad, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en
woningbouworganisaties. U doet dit o.a. om een beter inzicht te verwerven over de
actuele stand van zaken bij de betrokken organisaties en de daarbij behorende
ontwikkelingen op korte en middellange termijn. De LST juicht dit ook toe, het
vergroot immers de mogelijkheden voor een actueel en adequaat beleid.
Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vraag:
1. De gemeenteraad heeft blijkbaar ook weinig zin in een periodiek overleg met
de Seniorenraad, bent u daarom alsnog bereid om met de Seniorenraad
Tilburg een periodiek overleg op te gaan starten? zo nee, waarom niet?
Als uit uw antwoorden blijkt dat u als college van B&W geen periodiek overleg wil,
dan zal de LST alsnog in de commissie van de gemeenteraad gaan proberen af te
dwingen dat er wél een periodiek overleg gaat komen met de Seniorenraad.
Deze hele gang van zaken begint wel heel erg gênant te worden, terwijl u en de
gemeenteraad steeds de mond vol heeft van burgerparticipatie, stadsgesprekken,
het zoeken en benutten van verbindingen, samen met partners en inwoners de beste
aanpak ontwikkelen, de kracht uit de stad halen en gebruiken, enz. enz.

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

