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STATUTEN STEDELIJKE OUDERENRAAD  

 
 

Art.1. Benaming  
 

De adviesraad draagt de naam ‘senioren adviesraad’, verder genoemd de Raad.  
 
 

Art.2. Doelstellingen  
 

De Raad   
 

a.  onderzoekt  en  behandelt  aangelegenheden  op  lokaal  vlak  die,  rechtstreeks  of 

onrechtstreeks, de senioren aanbelangen.  

b.  is  bevoegd  om  op  eigen  initiatief  voorstellen  te  doen  en  op  verzoek  van  

andere stedelijke raden e.a. advies te verstrekken zonder daarbij beslissingsrecht te 

hebben.  

c.  bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen de initiatieven die kaderen in 

de sector van seniorenwerk en seniorenzorg.  

d.  bevordert informatie en vorming ten behoeve van de senioren en/of organiseert deze 

zo nodig zelf.  

e.  kan  voor  het  formuleren  en  uitbrengen  van  adviezen  over  aangelegenheden, 

gedefinieerd in Art.2. punt a., deskundigen raadplegen.  
 
 

Art.3. Afsprakennota  
 

Om deze doelstellingen als raad naar behoren te kunnen vervullen, wordt een 

afsprakennota opgesteld die de communicatie tussen de lokale overheid en de Raad regelt.  
 
 

Art.4. Samenstelling   
 

A.  Algemeen:  
 

1.  de Raad bestaat uit stemgerechtigde en raadgevende leden.   

2.  ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.  

3.  de samenstelling moet een pluralistische afspiegeling zijn van de lokale 

ouderenbevolking.  
 
 

B.  De stemgerechtigde leden  
 

1. Toetredingsvoorwaarden  
 

a.  de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben;  
 

 

 

b.  geen politiek mandaat uitoefenen;  
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c.  in Hasselt wonen of actief zijn in een Hasseltse seniorenorganisatie.  Personen die 

niet in Hasselt wonen, kunnen evenwel geen deel uitmaken van het Vast Bureau;  
 

d.  ofwel  behoren  tot  de  groep  niet-georganiseerde  senioren.    Het  aantal  leden  

dat vanuit deze groep stemrecht heeft, is beperkt tot maximum 30% van het totale 

aantal stemgerechtigde leden 
 
 

e.  ofwel aangeduid zijn door de vereniging voor senioren waarbij ze aangesloten zijn  

 

1. Om als seniorenvereniging in aanmerking te komen moet men   

o stedelijk georganiseerd zijn   

o bestuurlijk uitgebouwd zijn  

o een activiteiten- en ledenlijst kunnen voorleggen   

o de statuten van de Raad aanvaarden  
2. Iedere seniorenvereniging heeft recht op de aanduiding van één   

    afgevaardigde in de Raad indien zij minimum 30 leden telt.   

3. Vanaf 200 leden heeft men recht op 2 afgevaardigden.  

4. Vanaf 500 leden heeft men recht op 3 afgevaardigden.  

5. Het aantal afgevaardigden mag maximaal drie stemgerechtigde   

    leden per vereniging bedragen.  
 
 

2. Toetredingsaanvraag  
 

De seniorenverenigingen en niet-georganiseerde senioren dienen hun verzoek tot toetreding 

schriftelijk  in  te  dienen  bij  de  secretaris-verslaggever  van  de  Raad,  per  adres  OCMW 

Hasselt, Seniorenwerking, Limburgplein 1A , 3500 Hasselt. Het Vast Bureau onderzoekt de 

conformiteit en adviseert de Raad gemotiveerd.  
 
 

C.  De raadgevende leden :  
 

a.  de schepen bevoegd voor seniorenaangelegenheden.  

b.  een afgevaardigde van de OCMW-Raad.  

c.  een afgevaardigde van de Hasseltse rusthuizen en serviceflats.  

d.  een afgevaardigde per lokaal dienstencentrum.  

e.  een lid aangeduid door de verschillende adviesraden.  

f.  niet-georganiseerde senioren die niet stemgerechtigd zijn.  

g.  personeelsleden van het stadsbestuur die aangesteld zijn voor het seniorenbeleid.  

h.  deskundigen op het vlak van ouderenbeleid.  
 
 

D.  De afgevaardigden   
 

Elke  deelnemende  vereniging  beslist  over  de  aanduiding  of  definitieve  vervanging  van  

zijn afgevaardigde(n)  en  deelt  deze  beslissing  mee  aan  de  Raad  volgens  de  

procedure beschreven  in  het  Huishoudelijk  Reglement,  die  eveneens  de  voorlopige  

vervanging beschrijft.  
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Leden die meer dan 3 maal opeenvolgend zonder schriftelijke verontschuldiging afwezig 

zijn, worden  door  de  Raad  als  ontslagnemend  beschouwd.    In  dat  geval  zal  de  

vereniging verzocht worden een ander persoon voor te dragen.  

Niet georganiseerde leden zoals bepaald in art 4 B.1.e., die drie maal opeenvolgend zonder 

schriftelijke  verontschuldiging  afwezig  zijn  verliezen  hun  stemrecht  en  kunnen  niet  

meer deelnemen aan de vergaderingen. Zij worden hiervan  

schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 

Art.5. Vergoeding  
 

Het lidmaatschap is niet bezoldigd.  
 
 

Art.6. Duur van het mandaat  
 

De duur van het mandaat van de raadsleden is gelijklopend met de duur van de legislatuur 

van  de  Gemeenteraad.  Het  mandaat  kan  maximaal  met  1  periode  verlengd  worden  

en bedraagt  dus  maximaal  12  jaar.    Wie  in  de  loop  van  de  legislatuur  lid  wordt,  

krijgt  een mandaat voor de resterende tijd van de 6 jaar. Aan het mandaat wordt een einde 

gesteld door :  

a.  het schriftelijk ontslag van het raadslid.  

b.  het verstrijken van de termijn van het mandaat.  

c.  het intrekken van de opdracht door de vereniging die het lid heeft afgevaardigd.  

d.  afwezigheid  zonder  schriftelijke  verontschuldiging  gedurende  drie  opeenvolgende 

vergaderingen.  
 

De  nieuwe  samenstelling  van  de  Raad  heeft  plaats  binnen  de  6  maanden  na  de  

installatie van de Gemeenteraad.  
 
 

Art.7. Het Vast Bureau  
 

De  Raad    kiest  uit  zijn  leden  bij  geheime  stemming  de  leden  van  het  Vast  Bureau.  

Kandidaatstelling  en  verkiezing  gebeurt  volgens  de  procedure  beschreven  in  het 

Huishoudelijk  Reglement.  Het  Vast  Bureau  bestaat  uit  maximum  9  leden  en  moet 

pluralistisch  samengesteld  zijn.    Er  mogen  geen  meerdere  afgevaardigden  van  

eenzelfde seniorenvereniging  deel  uitmaken  van  het  Vast  Bureau.  Het  Vast  Bureau  

kiest  uit  zijn  

stemgerechtigde  leden  een  voorzitter  en  twee  ondervoorzitters.    Beide  geslachten  zijn 

vertegenwoordigd  in  het  Vast  Bureau. De  schepen,  de  secretaris-verslaggever  zijn 

ambtshalve lid van het Vast Bureau. Leden  die  meer  dan  drie  maal opeenvolgend  

zonder  schriftelijke  verontschuldiging  in  het Vast Bureau afwezig zijn, worden door het 

Vast Bureau als ontslagnemend beschouwd.   

 

In dat geval zal deze plaats opengesteld worden op de eerstvolgende Algemene  

Vergadering en zal er een vervanger gekozen worden.  

Indien men wegens ziekte of overlijden geen deel meer kan uitmaken van het Vast Bureau, 

wordt  enkel  de  functie  (onder)voorzitter  beschikbaar  gesteld  onder  de  leden  van  het  

Vast Bureau.  Deze  taken  kunnen  ook  met  onderling  akkoord  verdeeld  worden  onder  
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de resterende  leden  mits  vermelding  op  de  Algemene  Vergadering.  Stelt  niemand  

zich kandidaat, dan wordt deze plaats opengesteld op de eerstvolgende Algemene 

Vergadering en wordt er een vervanger gekozen.  

Het Vast Bureau heeft als opdracht :  

a.  het voorbereiden van de algemene vergadering  

b.  het uitnodigen van de Raad  

c.  de administratieve leiding van de vergaderingen  

d.  het uitvoeren van de beslissingen van de Raad  

e.  de adviezen aan de bevoegde instanties overmaken  

f.  voorzitter zijn van de werkgroepen opgericht door de Raad  

g.  vertegenwoordigen  van  de  Raad  in  andere  stedelijke,    provinciale,  Vlaamse  en 

nationale adviesraden  
 

Art.8. Werkgroepen  

 

De Raad kan werkgroepen oprichten rond welbepaalde thema’s.   

Ze worden begeleid door een lid van het Vast Bureau, die verslag uitbrengt over de werking 

van de werkgroep in het Vast Bureau en in de Raad.   
 
 
 

Art.9. Vergaderingen  

 

De Raad komt minstens driemaal per jaar samen en telkens wanneer het Vast Bureau of 

één derde van de raadsleden hierom verzoekt. De agenda vermeldt alle punten door het 

Vast Bureau vastgesteld of die door de leden van de  Raad  schriftelijk  werden  ingediend.    

De  bijeenroeping  geschiedt  schriftelijk  en  minstens acht dagen voor de vergadering.  De 

uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur alsmede de agenda.  Er  wordt  ook  een  oproep  

gedaan  aan  de  deelnemende  leden  om  agendapunten mee  te  delen.  Dit  kan  tot  5  

dagen  voor  de  vergadering  doorgegeven  worden  aan  de secretaris-verslaggever.  Het  

Vast  Bureau  neemt  de  beslissing  of  deze  punten  worden opgenomen als hoofdpunt of 

als varia.  
 

De vergaderingen zijn openbaar. Spreekrecht is voorbehouden aan de leden. De 

aanwezigen verkrijgen spreekrecht tijdens het de Varia.De  vergaderingen  van  het  Vast  

Bureau  vinden  minstens  8  keer  per  jaar  plaats  op  een  

vastgestelde dag. De vergaderingen zijn niet openbaar. De  vergaderingen  van  de  

werkgroepen  vinden  plaats  volgens  een  bepaald  schema opgemaakt  in  functie  van  

het  te  behandelen  onderwerp.    De  voorzitters  roepen  de werkgroepen bijeen.  De 

vergaderingen zijn openbaar. Spreekrecht is voorbehouden aan de leden. De werkwijze 

wordt verder beschreven in het Huishoudelijk Reglement.  
 
 

Art.10. Beraadslagingen  
 

Om  geldig  te  kunnen  beraadslagen  dient  minstens  de  helft  van  de  stemgerechtigde 

raadsleden  aanwezig  te  zijn.    Indien  het  vereiste  aantal  niet  aanwezig  is  kan  de 

daaropvolgende  vergadering  over  dezelfde  agenda  geldig  beslissen,  ongeacht  het  

aantal aanwezigen. De  beslissingen  worden  bij  eenvoudige  meerderheid  van  stemmen  
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genomen.    Bij  staking van stemmen wordt een tweede stemronde gehouden.  Is er dan 

nog staking van stemmen, dan  is  de  stem  van  de  voorzitter  beslissend.  De  werkwijze  

wordt  verder  beschreven  in  het Huishoudelijk Reglement. Onder het punt varia, dat aan 

iedere agenda wordt toegevoegd, kunnen onderwerpen naar voren gebracht  worden  die  

niet  geagendeerd  zijn.    Over  variapunten  kan  niet  gestemd worden.  Zij  kunnen  door  

de  voorzitter  verwezen  worden  naar  de agenda  van  het  Vast Bureau en nadien naar de 

volgende Raad.  
 
 

Art.11. Verslagen – adviezen - voorstellen  
 

De  secretaris-verslaggever  stelt  een  verslag  op  van  elke  vergadering  van  de  Raad.    

Deze verslagen zijn openbaar. De  verslagen  en einddocumenten  worden  meegedeeld  

aan  de  Gemeenteraad  volgens  art. 200 van het Gemeentedecreet. De verslagen, 

voorstellen en adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het Vast Bureau die 

deze agendeert op de Raad.  
 
 
Art.12. Werkingskosten  
 

De  werkingskosten  zijn  ten  laste  van  het  stadsbestuur  binnen  de  perken  van  de  

voorziene begroting. De  uitgaven  worden  aan  het  stadsbestuur  geadviseerd  en  zij  

kunnen  enkel  na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen worden 

verricht.  
 
 

Art.13. Wijziging van de statuten   
 

Een  voorstel  tot  wijziging  van  de  statuten  wordt  uitdrukkelijk  vermeld  als  agendapunt  

in  de uitnodiging voor de Raad. Tenminste  2/3de  van  de  stemgerechtigde  leden  van  de  

Raad  dient  aanwezig  te  zijn  bij  het goedkeuren  van  de  wijziging  van  de  statuten.  De  

beslissing  wordt  genomen  met  een meerderheid  van  ten  minste  2/3de  van  de  

aanwezige  stemgerechtigde  leden. Indien  er  niet voldoende  personen  aanwezig  zijn,  

wordt  dit  agendapunt  geagendeerd  op  de  volgende Algemene Vergadering.   
 
 

De wijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.  
 

 

Art.14. Overgangsmaatregelen  
 

Met  ingang  van  18 december  2018  treden  deze  statuten  van  de  Raad  in  werking  en  

worden de statuten van 17 september 2008 opgeheven.  

Om een vlotte overgang naar de uitvoering van deze nieuwe statuten te garanderen, zullen 

de  huidige  stemgerechtigde  leden  van  de  Raad,  het  Vast  Bureau,  de  voorzitter  en  

beide ondervoorzitters  hun  mandaat  opnemen  tot  bij  de  samenstelling  van  de  nieuwe  

Raad conform Art. 6, volgend op de installatie van de nieuw verkozen Gemeenteraad.   
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1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad  
 

• Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de 
voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn bij de stedelijke 
seniorenadviesraad om een nieuwe vertegenwoordiger voor hun vereniging schriftelijk 
of via e-mail kenbaar te maken binnen een vooropgestelde termijn. 

 

• Bij ontslagname van een vertegenwoordiger van een vereniging zal de secretaris-
verslaggever aan deze vereniging vragen om de naam van een vervanger schriftelijk 
over te maken . Het mandaat van deze vervanger is geldig voor de resterende duur van 
de oorspronkelijke vertegenwoordiging. 

 

• Niet aangesloten verenigingen en niet-georganiseerde senioren dienen hun verzoek tot 
toetreding tot de Raad schriftelijk te laten geworden bij de secretaris-verslaggever van 
de Raad. Indien zij voldoen aan de voorwaarden van Art.4.B.1. van de statuten wordt 
hun kandidatuur door het Vast Bureau aanvaard. De secretaris-verslaggever vraagt 
aan deze verenigingen om hun kandidaat-afgevaardigde schriftelijk of via e-mail binnen 
een vooropgestelde termijn kenbaar te maken. De kandidaat-afgevaardigde wordt 
uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de Raad. Niet-georganiseerden 
worden aanvaard, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van Art.4.B.1. van de 
statuten, in volgorde van datum van aanvraag tot toetreding. 

 

• In geval de niet-georganiseerden 30% deel uitmaken van de Raad, kan enkel bij 
ontslag van een niet-georganiseerd lid een ander niet-georganiseerd lid toetreden. 
Indien de 30% niet behaald wordt, is toetreding, mits voldaan wordt aan de 
toetredingsvoorwaarden, gedurende de lopende termijn mogelijk. 
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2. Procedure samenstelling Vast Bureau 
 

• Bij de nieuwe samenstelling van het Vast Bureau vraagt de secretaris-verslaggever aan 
de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn bij de stedelijke 
seniorenadviesraad of het door hen afgevaardigde lid zich kandidaat stelt voor het Vast 
Bureau. Zij dienen dit schriftelijk of via e-mail over te maken binnen een vooropgestelde 
termijn. Deze vraag wordt gelijktijdig met de aanvraag tot deelname tot de Raad 
verstuurd. 

 

• Aan niet-georganiseerde leden vraagt de secretaris-verslaggever of zij zich kandidaat 
stellen voor het Vast Bureau. Zij dienen dit schriftelijk of via e-mail over te maken 
binnen een vooropgestelde termijn. 

 

• In de eerste vergadering van de nieuw samengestelde Raad heeft de geheime 
verkiezing van 5 leden van het Vast Bureau plaats. Na controle van de namen van de 
afgevaardigden in de nieuwe Seniorenadviesraad kiest de Raad de 5 leden van het 
Vast Bureau, door middel van een stembiljet. De 5 kandidaten met de meeste stemmen 
zijn rechtstreeks verkozen als lid van het Vast Bureau. 
 

De nieuwe samenstelling van de Raad heeft plaats binnen de 6 maanden na de 

installatie van de Gemeenteraad. 

 

• In de periode tussen de eerste vergadering van de nieuw samengestelde Raad en de 
eerste vergadering van het Vast Bureau kunnen niet-georganiseerden zich kandidaat 
stellen voor coöptatie en kunnen verenigingen die nog niet in het Vast Bureau 
vertegenwoordigd zijn, een afgevaardigde voordragen voor coöptatie. De secretaris-
verslaggever vraagt aan de voorzitters van deze verenigingen en aan de niet-
georganiseerden om de kandidaat-gecoöpteerden schriftelijk of via e-mail kenbaar te 
maken binnen een vooropgestelde termijn. 

 

• In hun eerste vergadering zullen de 5 rechtstreeks verkozen leden, in overleg met de 
Schepen van Senioren en de secretaris-verslaggever, 4 leden coöpteren uit deze 
kandidaat-gecoöpteerden, om een pluralistische samenstelling van het Vast Bureau te 
realiseren. 

 

• De 9 leden van het Vast Bureau duiden bij geheime stemming een voorzitter en 2 
ondervoorzitters aan, rekening houdend met een correcte man-vrouw verhouding 
volgens het gemeentedecreet Art. 200. 

 

• De coöptatie van de 4 leden en de aanduiding van de voorzitter en de 2 
ondervoorzitters worden in de eerstvolgende Raad ter bekrachtiging voorgelegd aan de 
Raad. 
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3. Wijze van samenroepen 
 

Het Vast Bureau stelt de agenda op en bepaalt de data van de Raad.  De secretaris-

verslaggever stuurt via de post of per e-mail de uitnodigingen met de agenda tenminste één 

week op voorhand naar al de leden. Indien een afgevaardigde van een vereniging niet 

aanwezig kan zijn, moet hij/zij zelf zijn/haar plaatsvervanger uitnodigen en de 

agendapunten overmaken. De plaatsvervanger moet eveneens lid zijn van de vereniging. 

 

 

 

4. Op het Vast Bureau worden o.m. volgende punten geagendeerd : 
 

• goedkeuring van het verslag van de vorige Raad en stand van zaken van 
agendapunten van een vorige Raad 

• bespreking van punten uit het Vast Bureau 

• uitbrengen van gevraagde adviezen door het lokaal bestuur  

• uitbrengen van adviezen op initiatief van de Raad 

• onderzoeken en behandelen van lokale kwesties die de senioren aanbelangen 

• terugkoppeling naar de leden van de verenigingen (de achterban) 

• nieuws van de leden van de verenigingen (de achterban) 

• nieuws van de afgevaardigden in andere adviesraden 

• varia / vragenuurtje 
 

 

5. Wijze van beraadslaging en stemming  
 

• Over ieder agendapunt wordt beraadslaagd.  De (onder)voorzitter formuleert hieruit een 
advies, dat hij/zij ter goedkeuring aan de Raad voorlegt.  Dit advies geeft de 
verschillende standpunten weer en wordt in het verslag opgenomen. 

• De aanwezige stemgerechtigde leden of hun plaatsvervanger beraadslagen, de 
aanwezige stemgerechtigde leden of hun plaatsvervanger stemmen.   

 

 

6. Verslag van de Raad 
 

• Het verslag vermeldt de namen van de aanwezige leden en plaatsvervangers, alsook 
de namen van de afwezige leden die wel of niet verontschuldigd zijn. Deze namen 
worden echter niet openbaar gemaakt ter bescherming van de privacy.  

• De secretaris-verslaggever maakt per punt een verslag over het advies of de 
voorstellen van de Raad, met vermelding van de verschillende standpunten. 

• Het goedgekeurd verslag wordt door de secretaris-verslaggever ter kennis gebracht 
aan de Schepen van senioren. 

 

 

 

 

 


