Statuten Seniorenraad Herne
ART 1: Oprichting
Op 10 september 2007 wordt overgegaan tot het oprichten van een adviesraad voor
senioren. Deze raad wordt erkend onder de naam van "Seniorenraad Herne".
De statuten zullen uitwerking hebben zodra ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.
Deze statuten werden herzien op 13 juni 2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad van
26 juni 3013.
ART 2: Doelstelling
De seniorenraad stelt zich tot doel het bevorderen van het algemene seniorenbeleid van
de gemeente Herne. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de seniorenraad:
 op vraag van het gemeentebestuur en/of het OCMW of op eigen initiatief
adviezen uitbrengen bij het gemeentebestuur en/of het OCMW over alle
aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen;
 initiatieven voorbereiden en/of nemen ter bevordering van het sociale welzijn en
dienstverlening van senioren zoals mobiliteit, veiligheid, levenskwaliteit, sociaal
leven, enz.;
 overleg, samenwerking en coördinatie bevorderen in het seniorenwerk en de
seniorenzorg;
 de participatie stimuleren van de senioren op alle maatschappelijke terreinen;
 initiatieven nemen ter integratie van alle senioren met fysische, psychische en/of
andere beperkingen;
 informatie en vorming ten behoeve van de senioren bevorderen en, zo nodig, zelf
organiseren;
 activiteiten voor senioren coördineren en ondersteunen;
 deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere gemeentelijke adviesraden.
De seniorenraad werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of
godsdienstige binding.
ART 3: Samenstelling en vertegenwoordiging
De seniorenraad is samengesteld uit:
A)


Stemgerechtigde leden
1 afgevaardigde per erkende seniorenvereniging. Een vereniging is erkend wanneer
zo op de lijst van erkende verenigingen van de cultuur- en/of sportraad Herne
figureert.
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1 afgevaardigde per rusthuis, service- of bejaarden wooncomplex. Deze
afgevaardigde is bij voorkeur lid van de bewonersraad van het tehuis en/of de
instelling dat hij/zij vertegenwoordigt.



1 afgevaardigde per vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve
seniorenwerking heeft binnen het grondgebied van de gemeente Herne.



Individuele senioren die gemotiveerd willen meewerken. Deze kunnen ten allen tijde
hun kandidatuur voor afgevaardigde stellen door middel van een schrijven aan het
dagelijks bestuur en/of het gemeentebestuur.

Bijkomende voorwaarden voor stemgerechtigde afgevaardigden:
 Minimum 55 jaar oud zijn
 Het grondgebied van de gemeente Herne bewonen
 Geen lid zijn van de gemeente- en/of de OCMW raad, en/of geen
ander politiek mandaat vervullen.
Elke vereniging, tehuis, of organisatie beslist over de aanduiding van zijn
vertegenwoordig(st)er(s) en deelt deze beslissing schriftelijk mee aan het dagelijks
bestuur.
B)





C)

Niet-stemgerechtigde leden
De burgemeester
De schepen voor seniorenbeleid en/of zijn afgevaardigde
De voorzitter van het OCMW en/of zijn afgevaardigde
Een door de gemeente aangeduid en ter beschikking gesteld administratieve
medewerk(st)er.
Deskundigen

De seniorenraad kan deskundigen raadplegen. Zij wonen de vergadering bij en zijn nietstemgerechtigd.
D) Het mandaat van de leden is niet bezoldigd.
ART 4: Duur van het mandaat


Het mandaat van de leden geldt voor een periode van zes jaar, beginnende bij een
gemeentelijke legislatuur. Zes maanden na de installatie van de gemeenteraad zijn de
leden ontslagnemend en zal de nieuwe schepen verantwoordelijk voor seniorenbeleid
te samen met het uittredend dagelijks bestuur, de nodige stappen ondernemen tot de
installatie van een nieuwe seniorenraad. De ontslagnemende leden zijn herkiesbaar
volgens de geldende procedures.



Aan het mandaat kan eveneens een einde worden gesteld door
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o intrekking van hun opdracht door de vereniging/organisatie die zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking dient schriftelijk meegedeeld worden
door de vereniging/organisatie aan het dagelijks bestuur.
o het ontslag van het lid zelf uit de seniorenraad of uit de organisatie die hij/zij
vertegenwoordigt. Deze intrekking dient schriftelijk meegedeeld worden door
het betrokken lid aan het dagelijks bestuur.
o door drie opeenvolgende niet-verontschuldigde afwezigheden. De raad zal
deze afwezigheden vaststellen en het dagelijks bestuur belasten met het
ontslag mee te delen aan het lid in kwestie en de eventuele vereniging of
organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
ART 5: Dagelijks Bestuur



De seniorenraad kiest onder haar stemgerechtigde leden een voorzit(s)ter, een
ondervoorzit(s)ter, een secretaris - penningmeester. Samen met de schepen voor
seniorenbeleid en de administratieve medewerk(st)er vormen zij het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft als opdracht de vergaderingen van de raad voor te
bereiden en de genomen beslissingen uit te voeren.

ART 6: De Algemene vergadering
o De Seniorenraad komt minstens 3 maal per jaar samen en dit op viermaandelijkse
basis. Verder kan de raad tezamen geroepen worden wanneer de voorzitter, het
dagelijks bestuur of 1/3 van de leden erom vraagt.
o De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter, schriftelijk (en/of email) en minstens
twee weken vóór de vergadering. De uitnodiging vermeldt plaats, dag en uur alsmede
de dagorde.
o De dagorde vermeldt alle punten, door het dagelijks bestuur vastgesteld, of door één
van de leden van de seniorenraad schriftelijk ingediend.
o De vergaderingen zijn niet openbaar.
o Om geldig te beslissen moet minstens de helft der stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de voorzitter indien nodig de
algemene vergadering bijeen roepen bij hoogdringendheid om over dezelfde dagorde
geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
o De adviezen en voorstellen voor publicatie bestemd, dienen bij 2/3 meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen aangenomen. Andere beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.

ART 7: Verslag - Adviezen - Voorstellen
De administratieve medewerk(st)er stelt een verslag op van elke samenkomst. Het wordt
geldig verklaard door de handtekening van de voorzitter en de secretaris. Dit verslag
wordt toegezonden aan de leden van de seniorenraad ten laatste bij de uitnodiging voor
de volgende vergadering, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het
O.C.M.W., alsmede aan de geraadpleegde deskundigen. Goedgekeurde adviezen en
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voorstellen worden binnen de 10 werkdagen overgemaakt aan bovenvermelde personen
of instanties.

ART 8: Werkgroepen
De seniorenraad kan werkgroepen oprichten en ontbinden. Het doel van het installeren
van deze werkgroepen is om specifieke problematieke/of onderwerpen in detail uit te
werken en om adviezen en/of beslissingen te ondersteunen, beargumenteren en
documenteren. Deze werkgroepen brengen steeds verslag uit het dagelijks bestuur die de
resultaten voorlegt aan de algemene vergadering ter bespreking en goedkeuring.
ART 9: Jaarprogramma
Het dagelijks bestuur zal een gedetailleerd jaarprogramma uitwerken dat op de 1ste
algemene vergadering van het jaar ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de
algemene vergadering.
ART 10: Ondersteuning
Binnen de gemeentebegroting wordt jaarlijks een forfaitair bedrag toegekend voor de
werkingskosten. Op vraag van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en
schepenen en/of het OCMW dient de seniorenraad binnen de week een inkomstenuitgavenstaat voor te leggen, gestaafd met de nodige stukken.
ART 11: Huishoudelijke reglement
De seniorenraad kan een huishoudelijk reglement opstellen, dat alle verdere procedures
van de in de statuten niet voorziene taken regelt.
ART 12: Wijziging statuten
De seniorenraad is gemachtigd wijzigingen aan de statuten aan de gemeenteraad voor te
stellen. Deze wijzigingen dienen vooraf goedgekeurd te worden door de algemene
vergadering bij twee-derden meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden, bij
twee-derden der aanwezigen.
Wanneer bij de eerste oproep, er geen 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn,
dan wordt bij de tweede oproep vermeld dat er geldig gestemd kan worden over de
wijzigingen van de statuten, ongeacht het aantal stemgerechtigde aanwezigen.

Vastgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van .........
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