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Beschrijving
Argumentatie
Naar aanleiding van de herinstallatie van de seniorenraad werden de statuten herschreven. De
statuten werden besproken op de seniorenraad van 26.02.2019 en werden goedgekeurd.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd volgens art 304 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde statuten van de seniorenraad.

Bijlagen
1. 2019 herwerkte statuten seniorenraad_definitief.pdf
2. 20190226_verslag_seniorenraad.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Statuten Seniorenraad Berlaar, 23/4/2019
A. Oprichting
Art. 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht als adviesraad onder de naam
“Seniorenraad Berlaar” met als zetel Markt 1 te 2590 Berlaar.
Tot medioren en senioren behoren alle 55-plussers uit de gemeente Berlaar.
B. Doel
Art.2 De gemeentelijke Seniorenraad heeft volgende doelstellingen om te verzekeren dat de
stem van medioren en senioren wordt gehoord in het gemeentelijk seniorenbeleid:
 Adviseren op vraag van het college/vast bureau, de gemeenteraad/raad voor
maatschappelijk welzijn of op eigen initiatief
 Inspraak en participatie organiseren om medioren en senioren actief te betrekken
 Initiatief nemen om activiteiten te organiseren om deelname bij medioren en
senioren te bevorderen, participatie en inspraak op te zetten en zo vinger aan de pols
te houden en om te sensibiliseren.
 Aanspreekpunt zijn voor alle ideeën, noden en behoeften van medioren en senioren.
 Belangen verdedigen van medioren en senioren.
 De seniorenraad werkt los van elke politieke, ideologische en/of godsdienstige
binding.
C. Structuur
Art.3 De gemeentelijke seniorenraad bestaat uit:
1. Algemene vergadering (verder: seniorenraad)
2. Open seniorenraad die jaarlijks georganiseerd wordt
3. Dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, medevoorzitter, schepen van senioren
en de seniorenambtenaar en die de Algemene vergadering van de Seniorenraad
voorbereidt
D. Leden van de Algemene Vergadering
Art. 4 De Algemene vergadering van de seniorenraad is samengesteld uit stemgerechtigde
en niet-stemgerechtigde leden.
Art. 5 de stemgerechtigde leden
§ 1 Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.
§ 2 de samenstelling van de groep stemgerechtigde leden is als volgt:




maximum 2 personen per gemeentelijke Seniorenvereniging. Voor elk effectief lid
kan een plaatsvervanger worden aangeduid. De afgevaardigde leden zijn bij voorkeur
van een verschillend geslacht.
Minimum 2 Senioren of medioren die niet aangesloten zijn bij een gemeentelijke
vereniging en ten individuele titel zetelen in de seniorenraad.
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Maximum 2 personen per Woonzorgcentrum dat gevestigd is in de gemeente. De
afgevaardigde leden zijn bij voorkeur van een verschillend geslacht.
Maximum 2 personen per Dienstencentrum dat gevestigd is in de gemeente. De
afgevaardigde leden zijn bij voorkeur van een verschillend geslacht.

§ 3. De stemgerechtigde leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:





minstens de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben
op het grondgebied van Berlaar of kerkelijk Heikant wonen
geen politiek mandaat vervullen
lid zijn van de gemeentelijke seniorenraad

Art. 6 Niet stemgerechtigde leden van de seniorenraad zijn:






De schepen die bevoegd is voor seniorenbeleid of zijn vervanger
De schepen die bevoegd is voor sociale zaken of zijn vervanger
Een personeelslid van de sociale dienst van het OCMW
Een personeelslid van de gemeente (verslaggever)
Eventueel externe deskundigen

Procedure van toetreding
Art. 7 De toetreding tot de Algemene vergadering van de seniorenraad kan op 2 momenten
gebeuren.
§1. Bij de installatie van de seniorenraad en bij het begin van de legislatuur
Bij de start van de seniorenraad en bij het begin van de legislatuur worden alle verenigingen
en organisaties die in aanmerking komen voor lidmaatschap, door het gemeentebestuur
aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Tevens wordt door het
gemeentebestuur, via onder andere het gemeentelijke informatieblad, een oproep gericht
aan geïnteresseerde inwoners om zich bij de bevoegde ambtenaar kandidaat te stellen. De
samenstelling van de seniorenraad wordt ter kennis meegedeeld aan de gemeenteraad en
de raad voor maatschappelijk welzijn.
§ 2. Na de installatie van de seniorenraad
Na de installatie van de seniorenraad lanceert het gemeentebestuur jaarlijks een oproep
voor kandidaten voor de seniorenraad d.m.v. de organisatie van een open-seniorenraad.
Nieuwe kandidaten kunnen zich ook steeds melden bij de bevoegde ambtenaar. De nieuwe
kandidaturen worden besproken op de vergadering van de seniorenraad volgend op de open
seniorenraad en ter kennis mee gedeeld aan het college/vast bureau.

Aanvang, looptijd en beëindiging mandaat
Art. 8 Aanvang en looptijd
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Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode van maximum 6 jaar,
gelijklopend met het mandaat van de gemeenteraadsleden. Wie in de loop van de
bestuursperiode lid wordt, krijgt een mandaat voor de resterende tijd van de zes jaar.
De seniorenraad wordt uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van een
nieuwe gemeenteraad samengesteld. Tot aan de installatie van de nieuwe leden blijven de
oude leden in functie.
Art 9 beëindiging mandaat
§1 Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden komt voortijdig een einde:









door ontslag van de betrokkene zelf
door intrekking van het mandaat door de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt
door ontbinding of opheffing van de vereniging of organisatie die hij/zij
vertegenwoordigt in de seniorenraad.
door de intrekking van de erkenning van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt in
de seniorenraad.
door overlijden van de betrokkene
door drie opeenvolgende afwezigheden zonder gegronde reden of verontschuldiging
door niet meer op het grondgebied van de gemeente Berlaar of kerkelijk Heikant te
wonen
door een mandaat op te nemen in een orgaan van Gemeente of OCMW

§2 Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk en ondertekend of via mail
gebeuren door de betrokkene. Het ontslag wordt meegedeeld aan de seniorenraad.
§3.1 Een ontslag door intrekking van het mandaat door de organisatie die de betrokkene
vertegenwoordigt gebeurt schriftelijk en ondertekend door de voorzitter en min 1 extra
bestuurslid van de betrokken organisatie of via een mail van de voorzitter en min. 1 extra
bestuurslid van de betrokken organisatie. Het ontslag wordt meegedeeld aan de
seniorenraad.
§3.2 Binnen de twee maanden nadat het mandaat van het lid dat vertegenwoordiger was
van een organisatie beëindigd is, dient in zijn vervanging te worden voorzien.
Voorzitter en medevoorzitter
Art. 10 verkiezing van de voorzitter
§1. De seniorenraad verkiest onder haar leden een voorzitter en een medevoorzitter. Beide
geslachten zijn vertegenwoordigd. Voorzitter en medevoorzitter kunnen geen
afgevaardigden zijn van eenzelfde vereniging of organisatie.
§2. Kandidaatstelling voor de functies van voorzitter en medevoorzitter gebeurt bij
schriftelijke of mondelinge motivatie, gericht aan de seniorenraad.
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§3. De voorzitter en medevoorzitter worden bij afzonderlijke en geheime stemming en bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen door de leden van de
seniorenraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaren.
§4. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende tijd van het
vrijgekomen mandaat.
Art. 11 Taken
De voorzitter en medevoorzitter zijn belast met de voorbereiding en het leiden van de
vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen.
E. Werking
Art. 12 De Algemene vergadering van de seniorenraad vergadert minstens 4 maal per jaar
en telkens wanneer de voorzitter, het gemeentebestuur of één derde van de
stemgerechtigde leden van de seniorenraad hierom verzoekt.
Art. 13 Stemming
§ 1. Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden
van de seniorenraad aanwezig zijn. Alle beslissingen, met uitzondering van de statuten en
het uitsluiten of weigeren van leden, worden genomen met een gewone meerderheid van
de aanwezige stemgerechtigde leden.
§ 2. Voor een wijziging van de statuten en het uitsluiten of weigeren van leden is de
aanwezigheid van 2/3 van de stemgerechtigde leden en een 2/3 meerderheid der stemmen
noodzakelijk.
§ 3. Elke afgevaardigde van een vereniging, of zijn plaatsvervanger, en elk individueel lid
beschikt over één stem. Bij afwezigheid van de afgevaardigde van de vereniging wordt het
stemrecht automatisch overgedragen aan de plaatsvervanger.
Art. 14 Het college van burgemeester en schepenen of vast bureau geeft telkens een
schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk advies van de seniorenraad, en dit binnen de 6
weken eventueel mits motivatie verlengbaar met 6 weken.
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algemeen directeur
waarnemend

burgemeester-voorzitter
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Nancy Roelands
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
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