Statuten van de Ukkelse Seniorenadviesraad
Voorwoord
Overeenkomstig de ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden voert
elke gemeente een seniorenbeleid, met de volgende doelstellingen:
1° tegemoetkomen aan de behoeften van de senioren in de door de gemeente gevoerde projecten;
2° burgerparticipatie van de senioren aan de maatschappelijke kwesties aanmoedigen en, zodoende,
sociale uitsluiting of discriminatie wegens leeftijd voorkomen;
3° de overleg- en dialoogmechanismes instellen of uitbouwen, om te komen tot daadwerkelijke participatie
van de senioren aan de acties van de gemeente.
Dat beleid moet worden gecoördineerd en coherent zijn, niet alleen op de desbetreffende gebieden en de
verschillende machtsniveaus, maar ook tussen de verschillende betrokken actoren, te weten de overheden
van gelijk welke aard en de seniorenverenigingen.
De oprichting van een gemeentelijke seniorenadviesraad binnen de gemeente Ukkel past in het door de
gemeente nagestreefde beleid inzake senioren en burgerinspraak.
I. DOEL, BESCHRIJVING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ADVIESRAAD
Artikel 1
Overeenkomstig artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en de ordonnantie van 27 juli 2017 van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden richt de gemeenteraad
van Ukkel een adviesraad op, genaamd "UKKELSE SENIORENADVIESRAAD", hierna "de Adviesraad"
genoemd.

Voor de toepassing van de onderhavige statuten wordt verstaan onder "senioren": elke persoon van 60 jaar
en meer.
Artikel 2
De Adviesraad moet op eigen initiatief advies geven en voorstellen formuleren rond gemeentelijke kwesties
die betrekking hebben op senioren.
De beslissingsmacht ligt individueel bij elk orgaan (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen
en de schepen(en) die bevoegd is(zijn) om het advies of het voorstel van de Adviesraad te behandelen).
Indien de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen het advies of het voorstel van de
Adviesraad niet volgt, zal dit gerechtvaardigd worden.
II. SAMENSTELLING EN VORMING VAN DE ADVIESRAAD
Artikel 3
Het aantal leden van de Adviesraad is oneven. Het aantal varieert naargelang de omvang van de gemeente.
Het aantal leden is min. 9 en max. 15.
Artikel 4
§ 1. De Adviesraad is samengesteld uit:
. burgers die zich individueel vertegenwoordigen en in Ukkel gehuisvest zijn, minstens 5 leden;

. vertegenwoordigers van instellingen die een activiteit in Ukkel uitvoeren en bekwaam zijn inzake het
seniorenbeleid, minstens 4 leden.

Het aantal leden van de tweede categorie mag niet hoger zijn dan het aantal van de eerste categorie.
§ 2. Bij de vorming van de Adviesraad wordt rekening gehouden met de proportionaliteit van de
taalvertegenwoordiging van de gemeenteraad. De Adviesraad telt minstens één Nederlandstalige en
minstens één Franstalig lid.
De Adviesraad streeft naar genderpariteit of bevat, bij gebrek hieraan, ten hoogte twee derden leden van
hetzelfde geslacht.
Indien niet voldaan wordt aan één van de voorwaarden van alinea 1 en 2, zijn de adviezen van de
Adviesraad ongeldig.
De samenstelling van de Adviesraad is gebaseerd op een evenwichtige vertegenwoordiging van de
verschillende wijken van de gemeente, zoals opgenomen in de monitoring van de wijken, opgemaakt door
het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse.
§ 3. De Adviesraad telt eveneens twee opvolgers van elke categorie, vermeld in § 1, die desgevallend
verhinderde werkende leden vervangen. Een opvolger vervangt het ontslagnemend werkend lid
onmiddellijk, zonder via de gemeenteraad te passeren, volgens de voorwaarden van artikel 12 van de
onderhavige statuten.
Artikel 5
Om lid te zijn van de raad moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
1°: minimaal 60 jaar;
2°: de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3°: geen politiek mandaat uitoefenen, op welk niveau ook;
4°: genieten van de legitimiteit om de belangen van senioren te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld door een
functie die men uitvoert binnen een groep die in dit domein actief is) of beschikken over een opmerkelijke
interesse in senioren.
Artikel 6
Het mandaat van lid van de Adviesraad is gratis en hernieuwbaar.
Artikel 7
De gemeente informeert de senioren over het bestaan van de Adviesraad en de mogelijkheid om eraan
deel te nemen, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, openbare aanplakking of een publicatie in de
gemeentelijke krant.
Artikel 8
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de lancering van een oproep tot
kandidaturen. Deze openbare oproep zal bekendgemaakt worden op de gemeentelijke website, via
openbare aanplakking en/of een publicatie in de gemeentelijke krant.
De kandidatuur voor de Adviesraad moet gemotiveerd zijn en ingediend worden in de vorm en binnen de
termijnen zoals vermeld in de openbare oproep.

Het college van burgemeester en schepenen stelt een lijst op van de kandidaten die voldoen aan de
verkiezingsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 5 en 6 van de onderhavige statuten.
Op basis van de bovenvermelde lijst benoemt de gemeenteraad de werkende leden en de opvolgers met
een gemotiveerde beslissing.
Artikel 9
De aangestelde Adviesraadsleden kiezen onder hen een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris
die het bureau van de Adviesraad vormen en waarin max. twee leden dezelfde taal spreken en van
hetzelfde geslacht zijn.
De voorzitter zorgt voor de leiding over en het goede verloop van de vergaderingen van de Adviesraad en
het bureau. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt deze taak overgenomen door de
ondervoorzitter.
De voorzitter waakt over een constante dialoog met de overheid en het goede verloop van de
vergaderingen van de Adviesraad.
Het bureau is belast met het dagelijkse beheer van de Adviesraad en stelt de agenda van de vergaderingen
van de Adviesraad op.
Artikel 10
Het college van burgemeester en schepenen stelt zijn schepen, bevoegd voor het seniorenbeleid, of bij
gebrek hieraan elk ander door deze laatste aangesteld collegelid, aan om deel te nemen aan de
vergaderingen van de Adviesraad, zonder beraadslagende stem.
Elk ander collegelid kan uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen van de Adviesraad,
zonder beraadslagende stem.
De OCMW-raad stelt één van zijn leden aan om deel te nemen aan de vergaderingen van de Adviesraad,
zonder beraadslagende stem.
Artikel 11
Elk lid is vrij zich terug te trekken uit de Adviesraad. Het ontslag moet schriftelijk naar het college van
burgemeester en schepenen gestuurd worden waarna de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad er
akte van zal nemen. Het ontslag wordt pas effectief vanaf de datum van de beslissing van de
gemeenteraad.
Artikel 12
Op advies van de voorzitter of zijn eventuele vervanger kan de Adviesraad het ontslag voorstellen van leden
die niet meer voldoen aan één of meerdere vereiste voorwaarden van de onderhavige statuten en van
leden die, zonder zich verontschuldigd te hebben, niet hebben deelgenomen aan drie opeenvolgende
vergaderingen. De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad zal akte nemen van het ontslag, op voorstel
van het college. Het ontslag wordt pas effectief vanaf de datum van de beslissing van de gemeenteraad.
Artikel 13
Personen onder de Adviesraadsleden die een inbreuk maken op de wetten en de reglementen, op de
onderhavige statuten of op de in het algemeen toegelaten regels van oprechtheid en welvoeglijkheid

kunnen het onderwerp uitmaken van een definitieve uitsluiting door de gemeenteraad nadat deze laatste
de betrokkenen heeft uitgenodigd om gehoord te worden.
Artikel 14
Ontslagnemende leden - vrijwillig, ambtshalve of uitgesloten - worden vervangen door hun opvolger, of bij
gebrek hieraan aangesteld ingevolge een openbare oproep tot kandidaturen overeenkomstig de
bepalingen van de onderhavige statuten.
III. ORGANISATIE EN WERKING VAN DE ADVIESRAAD
Artikel 15
De zetel van de Adviesraad is het gemeentebestuur van Ukkel, gelegen op het Jean Vander Elstplein 29 te
1180 Ukkel.
Artikel 16
De Adviesraad stelt, met inachtneming van de onderhavige statuten, een huishoudelijk reglement op. Dit
huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Artikel 17
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking van de Adviesraad voor zijn vergaderingen.
Alle eventuele werkings- en administratiekosten van de Adviesraad zijn ten laste van de gemeente Ukkel
volgens een jaarlijkse begroting die goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad, op voorstel van de
schepen belast met het seniorenbeleid. De gemeenteraad kan een penningmeester van de Adviesraad
benoemen op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Ze worden desgevallend gekozen
binnen het gemeentepersoneel.
Er kan een werkingssubsidie verkregen worden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de
voorwaarden, vastgelegd door het gewest.
Artikel 18
De Adviesraad vergadert min. vier keer per jaar.
De voorzitter stuurt een oproeping naar alle leden van de Adviesraad met vermelding van de datum, de
plaats en het uur van de vergadering. De oproeping gebeurt schriftelijk of elektronisch, minstens 15
kalenderdagen voor de datum van de vergadering. De oproeping bevat de agenda. Enkel onderwerpen die
op de agenda staan, mogen besproken worden, behalve in dringende gevallen zoals bepaald in het HR.
De gemeente publiceert de datum, de plaats en het uur van de vergaderingen van de Adviesraad op haar
website en, indien de termijnen dit toestaan, in de gemeentekrant.
De Adviesraad moet in elk geval binnen de maand samengeroepen worden wanneer minstens 1/3 van de
leden dit schriftelijk aanvraagt bij de voorzitter. Deze aanvraag moet de voorgestelde agenda bevatten.
Artikel 19
De Adviesraad kan enkel beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering.
Indien het quorum van de Adviesraad niet is behaald, kan de Adviesraad na een nieuwe oproeping geldig
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Dit zal vermeld worden in het proces-verbaal.

Artikel 20
De Adviesraad legt haar advies vast via een absolute meerderheid van zijn leden, waarbij elk lid één stem
krijgt. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.
De secretaris stelt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de gemeenteraad via het college van burgemeester en
schepenen.
Indien de Adviesraad dit nodig acht, kan deze Adviesraad kenbaarheid geven aan de zelf uitgebrachte
adviezen.
Artikel 21
De vergaderingen zijn openbaar. De aanwezige leden van het publiek hebben geen enkel spreekrecht.
De Adviesraad kan horen:
. in de hoedanigheid van uitgenodigde expert zonder beraadslagende stem: elke persoon of vereniging die
kan bijdragen aan zijn werkzaamheden;
. als getuige: elke 60-plusser die ingeschreven is in de Ukkelse bevolkingsregisters, ofwel een verwante van
de eerste of tweede graad van een 60-plusser ingeschreven in de Ukkelse bevolkingsregisters, dit op
initiatief van een lid van de Adviesraad of van de getuige zelf die dit heeft aangevraagd bij de Adviesraad.
Voorafgaand aan de vastlegging van de agenda van de Adviesraad bepaalt het bureau op een soevereine
wijze over het belang om deze getuige te horen.
Artikel 22
In de loop van de maand maart van elk jaar zal de voorzitter een algemeen activiteitenverslag van de
Adviesraad van het afgelopen jaar overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college legt dit rapport ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad.
IV. ONTBINDING
Artikel 23
De Adviesraad is van rechtswege ontbonden op hetzelfde ogenblik als de gemeenteraad. Binnen de zes
maanden na zijn installatie stelt de nieuwe gemeenteraad een nieuwe Adviesraad samen overeenkomstig
artikel 8 van de onderhavige statuten.
De Adviesraad kan eveneens zijn voortijdige ontbinding voorstellen aan de gemeenteraad. Er kan enkel
over dit voorstel beslist worden met een dubbel quorum: twee derde van de leden aanwezig en stemming
met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden. In geval van goedkeuring door de gemeenteraad
zal deze overgaan tot de vernieuwing van de Adviesraad volgens dezelfde modaliteiten als deze die
voorzien zijn in artikel 9 van de onderhavige statuten.
V. OVERGANGSMAATREGEL
Artikel 24

De benoemingscriteria van de leden van de eerste Adviesraad worden te goeder trouw bepaald door de
gemeenteraad tot aan de goedkeuring van het eerste huishoudelijk reglement, opgesteld door de
Adviesraad.

