
  STATUTEN Seniorenraad 

Goedgekeurd Gemeenteraad 28/04/2008 

 

 

HOOFDSTUK 1 - NAAM  

ART. 1 :  

Er wordt een gemeentelijke Seniorenraad opgericht en erkend als adviesraad, onder de naam 

Seniorenraad Hoeilaart. Hij wordt hierna Seniorenraad genoemd.  

 

HOOFDSTUK 2 - DOELSTELLINGEN  

ART. 2 :  

De Seniorenraad heeft als doelstellingen:  

1. op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen bij het 

gemeentebestuur over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of 

onrechtstreeks aanbelangen;  

2. initiatieven nemen en bewerkstelligen om de samenwerking en het overleg tussen het 

seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren zelf te bevorderen;  

3. activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen coördineren en ondersteunen;  

4. de informatie en vorming ten behoeve van de senioren bevorderen en, zo nodig, zelf 

organiseren;  

5. bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen, alsook de 

inspraak in het beleid stimuleren;  

6. deelnemen aan het gezamenlijk overleg met de andere gemeentelijke adviesraden.  

De Seniorenraad werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of 

godsdienstige binding.  

 

HOOFDSTUK 3 - STRUCTUUR  

ART. 3 :  

De Seniorenraad is als volgt gestructureerd:  

 een Algemene Vergadering;  

 een Dagelijks Bestuur;  

 eventuele werkgroepen met een beperkte, specifieke opdracht.  

 

HOOFDSTUK 4 - DE ALGEMENE VERGADERING  

ART. 4 : 

Elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve seniorenwerking heeft 

binnen het grondgebied van de gemeente, kan maximum twee afgevaardigden en twee 

plaatsvervangers aanduiden.  

 

Geïnteresseerde inwoners kunnen lid zijn in eigen naam. Zij kunnen geen plaatsvervanger 

aanduiden.  



 

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van het zelfde geslacht. Wanneer het 

aanvaarden van een nieuw lid een overschrijding van dit quorum tot gevolg zou hebben, moet 

het lidmaatschap van de nieuwe kandidaat worden afgewezen.  

 

ART. 5 :  

In de Algemene Vergadering wordt een onderscheid gemaakt tussen stemgerechtigde en niet-

stemgerechtigde, raadgevende leden.  

Zijn stemgerechtigd:  

1. de afgevaardigden, of hun respectieve plaatsvervangers, van verenigingen, 

actiegroepen, organisaties of instellingen;  

2. elke geïnteresseerde inwoner die als lid van de Seniorenraad wordt aanvaard;  

3. de directeur/directrice van de plaatselijke rustoorden voor bejaarden.  

 

ART. 6 :  

Hebben uitsluitend een raadgevende stem:  

1. de schepen die bevoegd is voor het seniorenbeleid;  

2. de genodigde deskundigen.  

 

ART. 7 :  

Bij de start van de Seniorenraad en bij het begin van de gemeentelijke legislatuur worden alle 

verenigingen, actiegroepen, organisaties en instellingen, die in aanmerking komen voor 

lidmaatschap, door het gemeentebestuur aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te 

stellen.  

Tevens wordt door het gemeentebestuur een algemene oproep gericht tot geïnteresseerde 

inwoners om zich kandidaat te stellen.  

 

ART. 8 :  

Na de installatie van de Seniorenraad lanceert het Dagelijks Bestuur jaarlijks een oproep opdat 

geïnteresseerde inwoners zich kandidaat zouden stellen.  

Nieuwe verenigingen, actiegroepen, organisaties en instellingen, die in aanmerking komen voor 

lidmaatschap, worden bij hun totstandkoming door het Dagelijks Bestuur uitgenodigd om lid te 

worden van de Seniorenraad.  

Niet-leden kunnen ten allen tijde hun lidmaatschap aanvragen bij het Dagelijks Bestuur. 

De aanvragen tot lidmaatschap worden voor aanvaarding aan de Algemene Vergadering 

voorgelegd.  

 

ART. 9 :  

Om als stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering te kunnen worden aanvaard moet de 

kandidaat aan volgende voorwaarden voldoen:  



 

 actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging, actiegroep, organisatie of 

instelling waardoor hij wordt afgevaardigd, of zich individueel kandidaat hebben gesteld; 

 het Nederlands beheersen;  

 geen lid zijn van de gemeenteraad noch van de OCMW-raad;  

 niet meer dan één vereniging, actiegroep, organisatie of instelling vertegenwoordigen;  

 in Hoeilaart wonen;  

 ten minste 55 jaar oud zijn.  

De laatste twee voorwaarden gelden evenwel niet voor de leden beoogd in artikel 5, litt. 3  

 

ART. 10 :  

De Algemene Vergadering vergadert minstens vier maal per jaar. De bijeenroeping gebeurt 

door de voorzitter ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering.  

Een lid dat de vergadering niet kan bijwonen is ertoe gehouden zich te (laten) verontschuldigen 

en, desgevallend, zelf zijn plaatsvervanger af te vaardigen.  

De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door het Dagelijks 

Bestuur maar elk lid kan bijkomende punten op de agenda laten plaatsen.  

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door de 

ondervoorzitter.  

De verslagen van de Algemene Vergadering worden opgemaakt door de secretaris. Een 

exemplaar van dit verslag wordt overgemaakt aan elk lid van de Algemene Vergadering, aan 

het College van Burgemeester en Schepenen, en aan de voorzitters van de andere 

gemeentelijke adviesraden.  

 

ART. 11 :  

Elk individueel lid en elke afgevaardigde beschikt over één stem. Bij afwezigheid van de 

afgevaardigde wordt het stemrecht automatisch overgedragen aan zijn plaatsvervanger.  

Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig 

zijn. Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  

In afwijking van de bepalingen van de tweede alinea is de aanwezigheid van 2/3 van de 

stemgerechtigde leden en een 2/3-meerderheid der stemmen vereist voor de vrijwillige 

ontbinding van de Seniorenraad, voor een wijziging van de statuten en voor het uitsluiten of 

weigeren van een lid.  

 

ART. 12 :  

De Algemene Vergadering wordt uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van 

een nieuwe gemeenteraad samengesteld. Het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden geldt 

voor de duur van de gemeentelijke legislatuur.  

 

Dit lidmaatschap is hernieuwbaar in een nieuwe gemeentelijke legislatuur.  

 



ART. 13 :  

Het lidmaatschap in de Algemene Vergadering eindigt:  

 voor de afgevaardigden, door het intrekken van hun opdracht door de vereniging, 

actiegroep, organisatie of instelling die ze vertegenwoordigen. De intrekking moet 

evenwel schriftelijk door de vertegenwoordigde groepering aan de Seniorenraad worden 

medegedeeld;  

 door het ontslag van de betrokkene zelf;  

 door drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging;  

 wanneer de betrokkene niet meer voldoet aan in artikel 9 beoogde voorwaarden tot 

lidmaatschap;  

 door de ambtshalve ontbinding van de Seniorenraad op het einde van de gemeentelijke 

legislatuur.  

De beëindiging van het lidmaatschap geschiedt bij beslissing van de Algemene Vergadering op 

advies van het Dagelijks Bestuur en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, alinea 3.  

 

HOOFDSTUK 5 - HET DAGELIJKS BESTUUR  

ART. 14 :  

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten hoogste zeven leden, verkozen onder de stemgerechtigde 

leden: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, en één, twee of 

drie gewone leden.  

De leden van het Dagelijks Bestuur worden bij afzonderlijke en geheime stemming bij gewone 

meerderheid der uitgebrachte stemmen verkozen.  

Het mandaat van de leden van het Dagelijks Bestuur loopt tot het einde van de gemeentelijke 

legislatuur, behoudens persoonlijk ontslag of andersluidende beslissing van de Algemene 

Vergadering.  

De schepen bevoegd voor het seniorenbeleid neemt deel aan de vergaderingen van het 

Dagelijks Bestuur.  

 

ART. 15 :  

Alleen de verkozen leden van het Dagelijks Bestuur zijn stemgerechtigd; elk lid beschikt 

hiervoor over één stem. De schepen die bevoegd is voor het seniorenbeleid en de genodigde 

deskundigen hebben uitsluitend een raadgevende stem.  

De besluiten van het Dagelijks Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend.  

De verslagen van het Dagelijks Bestuur worden opgemaakt door de secretaris. Een exemplaar 

van dit verslag wordt overgemaakt aan elk lid van de Algemene Vergadering.  

 

HOOFDSTUK 6 - WERKGROEPEN EN DESKUNDIGEN  

ART. 16 :  

De Algemene Vergadering kan werkgroepen oprichten; elk lid kan hieraan deelnemen. Ook 

andere geïnteresseerde inwoners en/of deskundigen kunnen deelnemen aan de werking en aan 

de vergaderingen van een werkgroep.  



ART. 17 :  

Indien zij het noodzakelijk achten kunnen de Algemene Vergadering, het Dagelijks Bestuur en 

de werkgroepen op hun bijeenkomsten ander personen uitnodigen omwille van hun 

bevoegdheid of deskundigheid.  

 

HOOFDSTUK 7 - FINANCIEEL BEHEER  

ART. 18 :  

Het gemeentebestuur stelt elk jaar in de begroting een werkingstoelage voor de Seniorenraad 

ter beschikking.  

Het financieel beheer van de Seniorenraad wordt uitgeoefend door de penningmeester. Naar 

aanleiding van het jaarverslag brengt hij verslag uit over het financieel beheer, aan de 

Algemene Vergadering en aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

HOOFDSTUK 8 - SLOTBEPALINGEN  

ART. 19 :  

De statuten en de wijzigingen ervan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

De samenstelling van de Algemene Vergadering en van het Dagelijks Bestuur worden schriftelijk 

medegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

 


