
 

 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 17 februari 2020 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique 
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en Marijke Belsack, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen, schepen 
Wim Laureys, raadslid 
 

 
DIENST VRIJE TIJD. PARTICIPATIE. BESLUIT GOEDKEURING STATUTEN EN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENRAAD. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 
Bevoegd lid van het college: Annelies Vanderlinden 
 

Voorgeschiedenis 

 
• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 

gemeenteraad. 
 
Feiten en context 

 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze adviesraden waarin minstens het volgende beschreven wordt: 

• de opdrachten van de raad; 
• de bevoegdheden van de raad; 
• de samenstelling van de raad; 
• de functies binnen de raad; 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving. 

Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor de Seniorenraad werd in het 
najaar van 2019 en in januari 2020 besproken en goedgekeurd door de Seniorenraad en 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Juridische gronden 

 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 304 § 3. 
• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Advies 

 
Geen extern advies. 
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Argumentatie 

 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van de Seniorenraad verder vorm en werden 
aangepast aan de specifieke werking van deze raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 

 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement van de 
Seniorenraad goed. 
 
  
 
Uittreksel voor 
 

communicatiedienst, Seniorenraad 
 
 
 
Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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