Reglement van de Consultatieve Seniorenraad geldig vanaf 1 maart 2013
Hoofdstuk 1: Benaming, onderwerp, zetel van de Consultatieve Seniorenraad
Artikel 1
Er wordt een Consultatieve Seniorenraad opgesteld door de Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem
met als doel:
1. een advies te kunnen verlenen aan de gemeentelijke autoriteiten betreffende problemen of
vragen van de senioren van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem, hetzij op aanvraag van de
Gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen, of op aanvraag van de
OCMW-Raad, hetzij op eigen initiatief.
2. een overlegforum en een samenwerking met de plaatselijke verenigingen, de officiële
instellingen en alle betrokken organisaties en diensten inrichten om een dynamisch beleid, ten
voordele van de senioren van de Gemeente, te bevorderen.
3. helpen bij de informatieverstrekking aan de bevolking, en in het bijzonder de senioren.
Hoofdstuk 2: Samenstelling van de Consultatieve Seniorenraad
Artikel 2
De leden van de Consultatieve Seniorenraad worden door de Gemeenteraad benoemd voor een termijn
van 6 jaar. Het mandaat – dat hernieuwbaar is – vervalt echter op de 1e januari volgend op de
gemeentelijke verkiezingen.
Artikel 3
De Consultatieve Seniorenraad is samengesteld uit 2 categorieën van leden:
1.

De leden met een beslissende stem:

a) de Burgemeester;
b) de Schepen die Seniorenbeleid als bevoegdheid heeft;
c) de Voorzitter van het OCMW, of het lid van de OCMW-Raad die hij aanduidt;
d) de Franstalige Ondervoorzitter en de Nederlandstalige Ondervoorzitter verkozen door de leden van
de Consultatieve Seniorenraad;
e) de vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen waarvan de sociale zetel zich op het
grondgebied van Sint-Agatha-Berchem bevindt en/of waarvan de activiteiten daadwerkelijk op het
grondgebeid van de Gemeente plaatsvinden. Elke groep in de voornoemde alinea zal vertegenwoordigd
worden door twee effectieve leden. Er kunnen eveneens twee plaatsvervangers aangeduid worden. De
twee plaatsvervangers kunnen elk van de twee effectieve leden vervangen in geval van afwezigheid.
Naast de voorwaarden vernoemd in artikel 4 van het onderhavige reglement, moeten de leden met een
beraadslagende stem, op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem wonen.
2.

Leden met een raadgevende stem

a) een Secretaris die deel uitmaakt van het gemeentepersoneel en aangesteld is door het College
b) de Consultatieve Seniorenraad kan eveneens elke andere persoon horen als deskundige die
kan bijdragen bij het vervullen van de opdrachten, evenals gemeentelijke ambtenaren
uitgenodigd door het Bureau.

Artikel 4
Met uitzondering van de mandaten voorzien in artikel 3 a,b,c moeten de leden van de Consultatieve

Seniorenraad voldoen aan volgende voorwaarden:
geen houder zijn van een verkozen mandaat in de eerste of tweede graad;
geen deel uitmaken van om het even welke antidemocratische beweging;
geen bekeringszucht hebben binnen de raad;
ieder lid respecteren op gebied van taal, filosofische overtuigingen of religie, geslacht en sexuele
geaardheid.
Artikel 5
De mandaten van de leden van de Consultatieve Seniorenraad zijn onbezoldigd. Zij geven geen recht op
zitpenningen.
Artikel 6
Maximum 2/3 van de leden van de Consultatieve Seniorenraad bestaat uit hetzelfde geslacht en
minimum 2/3 van de leden met een beslissende stem moeten ten minste 55 jaar oud zijn.
Artikel 7
Ieder lid heeft het recht om zich terug te trekken uit de Consultatieve Seniorenraad. Het ontslag wordt
schriftelijk aan het College gericht en wordt geacteerd door de Gemeenteraad.
Artikel 8
Het lid dat niet meer aan één van de voorziene voorwaarden van het onderhavig reglement voldoet of 3
opeenvolgende zittingen afwezig is zonder zich te verontschuldigen of zich te laten vervangen door zijn
plaatsvervanger, zal als ontslagnemend worden beschouwd. Het ontslag zal door de Gemeenteraad
betekend worden.
Artikel 9
Ieder lid dat zijn verplichtingen tegenover de Consultatieve Seniorenraad niet naleeft of onwaardig
wordt geacht om er deel van uit te maken, kan na verhoor door de Gemeenteraad ontheven worden
van zijn functie.
Artikel 10
Bij overlijden, ontslag, herroeping of afwezigheid door overmacht, zal een plaatsvervangend lid van
dezelfde vereniging automatisch het afwezige lid vervangen.
Bij overlijden, ontslag of herroeping zal de Gemeenteraad op voorstel van het College van Burgemeester
en Schepenen overgaan tot het aanduiden van een nieuw lid. Het nieuwe lid moet deel uitmaken van
dezelfde verenigingen als van de persoon waarvan het mandaat werd stopgezet.
Artikel 11
De verantwoordelijken van een vereniging die hun activiteiten stopzetten op het grondgebied van SintAgatha-Berchem worden als uittredend lid beschouwd.

Hoofdstuk 3: Organisatie en werking van de Consultatieve Seniorenraad
Artikel 12
De Schepen bevoegd voor seniorenbeleid is van rechtswege Voorzitter van de Consultatieve
Seniorenraad.

Artikel 13
De Consultatieve Seniorenraad kiest onder zijn effectieve leden met beslissende stem en bij geheime
stemming twee Ondervoorzitters. Een van deze Ondervoorzitters moet Franstalig zijn, de andere
Nederlandstalig.
Artikel 14
De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris vormen het Bureau van de Consultatieve Seniorenraad.
Artikel 15
Het Bureau dient de dagorde van de vergaderingen op te stellen.
Het Bureau is ook verantwoordelijk voor de overdracht en opvolging van de adviezen van de
Consultatieve Seniorenraad aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 16
De Voorzitter roept de Consultatieve Seniorenraad samen zo vaak hij dit nodig acht en dit minstens 1
keer per trimester. De Voorzitter is verplicht om de Consultatieve Seniorenraad bijeen te roepen op
vraag van minstens één derde van zijn leden.
Artikel 17
Ieder oproeping gebeurt schriftelijk en minstens 7 dagen voor de datum van de vergadering door een
gewone brief of, op uitdrukkelijke aanvraag van een lid, via elektronische post. De uitnodiging wordt
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Deze bevat de dagorde en wordt opgestuurd door de
Secretaris of zijn vervanger.
Met uitzondering van dringende zaken die door minstens twee derde van de aanwezige leden bevestigd
worden, mogen geen onderwerpen die niet op de dagorde staan besproken worden.
Artikel 18
De zitting wordt geleid door de Voorzitter van de Consultatieve Seniorenraad of door de oudste
Ondervoorzitter.
Artikel 19
Alle beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen, uitgebracht door de aanwezige
leden met beslissende stem. Het voorstel van de eventuele minderheid wordt genotuleerd in het
proces-verbaal. Elk lid beschikt over één stem. Alle stemmen zijn gelijkwaardig. Bij gelijke stemming zal
het voorstel verworpen worden.
Artikel 20
De Secretaris of zijn plaatsvervanger stelt het proces-verbaal van iedere zitting op. Het proces-verbaal
wordt goedgekeurd bij het begin van de volgende zitting. Het proces-verbaal herneemt de lijst met
genomen beslissingen, de resultaten van de stemming alsook de namen van alle aanwezige en
verontschuldigde leden.
Artikel 21
Ieder lid uit zich in zijn eigen taal. Het proces-verbaal wordt in beide talen opgesteld.
Artikel 22
De Consultatieve Seniorenraad kan commissies inrichten die gelast zijn om specifieke problemen te
bestuderen in bepaalde seniorengroepen.
De adviezen van deze commissies worden overgemaakt aan de Voorzitter die ze op zijn beurt zal
overmaken aan de Consultatieve Seniorenraad.

Artikel 23
De adviezen die door de Consultatieve Seniorenraad worden gegeven en genotuleerd in de processenverbaal worden door de Voorzitter aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt.
Artikel 24
Alle werkings- en administratiekosten van de Consultatieve Seniorenraad zijn ten laste van het
Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem. Er wordt door het Gemeentebestuur een lokaal ter
beschikking gesteld voor de vergaderingen van de Consultatieve Seniorenraad.
Artikel 25
Elke situatie die niet voorzien is door het reglement zal behandeld worden door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 26
De voorgaande beraadslaging vernietigt en vervangt alle voorafgaande maatregelen betreffende de
oprichting en werking van de Consultatieve Seniorenraad."

