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37. Seniorenraad. Wijzigen statuten.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 augustus 1973 houdende vaststelling van de statuten van de
gemeentelijke seniorenraad, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 24 april 2001 en
18 maart 2002;
Gelet op het voorstel van de stedelijke senioren raad om de statuten aan te passen;
Gehoord het mondelinge verslag van mevrouw Carinne Vekeman, schepen van sociale zaken;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Jean D’Hondt en de Burgemeester;
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en van het Gemeentedecreet, in het bijzonder de
artikelen 248 tot en met 264;
Met algemene stemmen.

BESLUIT
Art. 1.- De statuten van de stedelijke seniorenraad, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van
10 augustus 1973 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 24 april 2001 en 18 maart 2002 aan te
passen als volgt:
Art.1.- Doel:
De seniorenraad is een adviserend orgaan dat:
a) alle kwesties op plaatselijk vlak behandelt die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de senioren
aanbelangen;
b) bevoegd is om, op eigen initiatief, voorstellen te doen en op verzoek van het College van
Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad of het OCMW, advies te verstrekken over het
bejaardenbeleid;
c) de samenwerking bevordert tussen alle organisaties die zich bezighouden met de problemen van de
senioren en de bejaardenzorg.
Art.2.- Duur:
De seniorenraad wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde ontbonden worden. De
ontbinding wordt uitgesproken bij 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Art.3.- Verenigingsvorm:
De seniorenraad neemt de vorm aan van een feitelijke vereniging en geniet het statuut van een
officieel adviesorgaan.
Art.4.- Samenstelling:
De seniorenraad is samengesteld uit:
a) stemgerechtigde leden
1) drie vertegenwoordigers (twee effectieven en één plaatsvervanger) van elke vereniging die zich
inzet voor de belangen van de senioren, minstens twee jaar bestaat en het bewijs levert van een
regelmatige en voortdurende activiteit;
2) één vertegenwoordiger per instelling of vereniging uit de thuiszorgsector;
3) vertegenwoordigers die door de Gemeenteraad worden aangeduid. Elke fractie vertegenwoordigd in
de gemeenteraad vaardigt één lid af per begonnen schijf van vijf raadsleden;
4) twee vertegenwoordigers (één zetelend en één plaatsvervanger) per rusthuis, vertegenwoordigers
van de residentiële bewoners.
b) niet stemgerechigde leden
1) de schepen van sociale zaken, van ambtswege;
2) twee ambtelijke vertegenwoordigers van het OCMW;
3) deskundigen.
De leden, de schepen van sociale zaken uitgezonderd, mogen geen plaatselijk politiek mandaat
uitoefenen en moeten in Zottegem wonen.
Art.5.- Verkiezingen:
Het College van Burgemeester en Schepenen benoemt, op voordracht van de seniorenraad, de
voorzitter uit een lijst van drie kandidaten; voorgedragen door de volstrekte meerderheid van de
stemgerechtigde leden. De niet weerhouden kandidaten worden aangesteld als 1ste resp 2de
ondervoorzitter. De voorzitter en ondervoorzitters worden aangesteld voor een periode van drie jaar.
Het mandaat is hernieuwbaar.

Art 6. -:
De seniorenraad kiest binnen de raad bij volstrekte meerderheid van zijn stemgerechtigde leden een
secretaris die voor de uitoefening van de functie een beroep kan doen op de diensten van de schepen
van sociale zaken of van een personeelslid tewerkgesteld op de diensten van de schepen van sociale
zaken.
Hij wordt aangeduid voor een periode van drie jaar, het mandaat is hernieuwbaar
Art.7.- Dagelijks bestuur:
De voorzitter, de twee ondervoorzitters, 3 bijkomende leden en de secretaris van de raad vormen het
dagelijks bestuur van de seniorenraad. Zij bereiden de vergaderingen van de Raad voor, voeren de
getroffen beslissingen uit en zijn de gemandateerde woordvoerders van de Raad bij het College van
Burgemeester en Schepenen of het OCMW.
Art.8.- Vergaderingen:
De seniorenraad stelt vast hoeveel vergaderingen per jaar gehouden worden en wanneer deze
plaatshebben. Hij houdt echter per jaar twee statutaire vergaderingen, de eerste in februari (voorleggen
jaarverslag), de tweede in september (advies aan de Gemeenteraad voor het deel van de begroting dat
betrekking heeft op het bejaardenbeleid). De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast en leidt
de debatten. De uitnodiging, vergezeld van de agenda van de vergadering, moet minstens 14 dagen
vooraf worden toegestuurd. Bijkomende vergaderingen worden door de voorzitter samengeroepen op
verzoek van het dagelijks bestuur, de schepen van sociale zaken of een aangesloten vereniging.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door de 1ste resp. 2de
ondervoorzitter.
De vergaderingen zijn niet openbaar en hebben plaats in een lokaal dat door de stad ter beschikking
wordt gesteld.
Art.9.- Initiatiefrecht:
De schepen van sociale zaken en ieder lid van de stedelijke seniorenraad hebben initiatiefrecht. Elk
bijkomend agendapunt moet schriftelijk ten minste twee dagen vóór de vergadering aan de voorzitter
meegedeeld worden.
Art.10.- Afsprakennota:
De samenwerking tussen het gemeentebestuur, OCMW en de seniorenadviesraad wordt vastgelegd in
een afsprakennota
Art.11.- Beraadslagingen:
Om geldig te kunnen beraadslagen moeten in de Raad minstens de helft der leden aanwezig zijn.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering die binnen de 14
dagen moet worden belegd, over dezelfde agenda geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Art.12.- Verslag:
Van elke vergadering maakt de secretaris een verslag op dat uitgereikt wordt aan de effectieve en
plaatsvervangende leden, aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de OCMW-raad. De
adviezen en/of voorstellen zullen aan het College en de OCMW-raad toegestuurd worden onder de
vorm van een verslag met vermelding van de onderscheiden standpunten die uiteengezet worden en
waarbij eventueel ook de mening van de minderheid zal weergegeven worden.
Art .13. -Werkings- en administratiekosten:
De stedelijke seniorenraad beschikt niet over een eigen begroting. Alle werkings- en
administratiekosten zijn ten laste van het stadsbestuur.

Art.14.- Wijziging van het statuut:
Over een wijziging van het statuut kan alleen geldig beraadslaagd worden, wanneer het voorwerp
daarvan uitdrukkelijk vermeld is op de agenda en wanneer 2/3 van de leden op de vergadering
aanwezig is; elke wijziging moet aanvaard worden bij 2/3 van de uitgebrachte stemmen op de eerste
vergadering. Indien op een eerste vergadering 2/3 van de leden net aanwezig is, dan volstaat een
gewone meerderheid bij een tweede vergadering, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het hier
gaat om een tweede oproeping ter wijziging van het statuut.
Art.15. -:
Latere wijzigingen of aanvullingen van dit statuut moeten, na goedkeuring door de seniorenraad
voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en nadien worden bekrachtigd
door de Gemeenteraad.
Art. 2.- Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit zal aan de stedelijke seniorenraad worden toegestuurd.
Waarvan akte.
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