SENIORENR/tuAD EEKLO

statuten
Artikel 1:
Er wordt een stedelijke seniorenraad opgericht en erkend als adviesraad, onder de
naam Seniorenraad Eeklo.

Artikel 2:
Seniorenraad Eeklo heeft als doelstellingen:
of op eigen initiatief advies
uitbrengen over alle aangelegenheden die senioren rechtstreeks of
on rechtstreeks aanbelangen.

1. Op vraag van het stadsbestuur en/of het OCMW

2.

lnitiatieven nemen om de samenwerking tussen senioren te bevorderen.

3.

De informatie en vorming naar senioren toe stimuleren en bevorderen en,
indien nodig, zelf organiseren.

4.

Bijzoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid
bevorderen, alsook de inspraak in het beleid stimuleren.

5.

Categoriale toetsing van het algemene beleid van het stadsbestuur aan de
doelgroep senioren.

6.

Een kader creëren waarin senioren zich optimaal kunnen ontplooien.

7.

lnspraak en verantwoordelijkheid geven aan senioren om initiatieven mee
vorm te geven. Senioren optimaal betrekken in de uitvoering van projecten

8.

Deelnemen aan het overleg met andere erkende stedelijke adviesraden.

Seniorenraad Eeklo werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische
en/of godsdienstige binding.

Artikel 3
Seniorenraad Eeklo is als volgt gestructureerd:
Algemene vergadering
Dagelijks bestuur
Thematischewerkgroepen
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Artikel 4:
Seniorenraad Eeklo is samengesteld uit:
A. 11 leden, afgevaardigd door de erkende plaatselijke seniorenorganisaties, te
verdelen als volgt: 1 mandaat per seniorenorganisatie, de overblijvende
mandaten worden toegewezen aan die seniorenorganisaties met het hoogste
aantal leden
B. 1 afgevaardigde van de bewonersraad van elk in Eeklo gevestigd en erkend
rust- en verzorg n gsteh u is. D eze afgevaard igden zijn n iet-functio neel
verbonden aan het rust- en vezorginstehuis.
C. 4 geTnteresseerde inwoners kunnen lid zijn in eigen naam. Zij worden
gecoöpteerd door de leden vermeld onder A en B.
D. 1 afgevaardigde van elk der politieke partijen, vertegenwoordigd ín de
Gemeenteraad
E. De Schepen die het seniorenbeleid onder zijn bevoegdheid heeft
F. 1 vertegenwoordiger van de OCMW-raad
i

G. 1 secretaris, met name een ambtenaar van de stad of het OCMW die werkzaam is rond de
materies welzijn, woon- en zorgdecreet en/of sociaal beleid.

Artikel 5:
Elke seniorenorganisatie beslist over de aanduiding en/of vervanging van zijn
vertegenwoordiger(s) en deelt deze beslissing schriftelijk mee aan de voorzitter van
seniorenraad Eeklo.
Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen en van de
bewonersraden van de rust- en verzorgingstehuizen.

Artikel 6:
Ðe stemgerechtigde leden van seniorenraad Eeklo zijn:
Elke afgevaardigde van de erkende plaatselijke seniorenorganisaties
Elke geinteresseerde inwoner die in toepassing van artikel 4 punt C is
opgenomen in seniorenraad Eeklo.
Elke afgevaardigde van de bewonersraad van elk in Eeklo gevestigd en
erkend rust- en verzorgingstehuis
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Artikel 7:
De niet-stemgerechtigde leden met spreekrecht zijn:
Elke afgevaardigde van de politieke partijen, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad
De schepen die het seniorenbeleid onder zijn bevoegdheid heeft
De afgevaardigde van de OCMW-raad
De secretaris
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Artikel 8
Alle leden van seniorenraad Eeklo:
Zijn minimum 55 jaar oud, met uitzondering van de schepen die het
seniorenbeleid onder zijn bevoegdheid heeft en de secretaris
Hebben hun domicilie in Eeklo
Vertegenwoordigen niet meer dan 1 organisatie
Beheersen het Nederlands
Zijn actief betrokken bij de werking van de organisatie waardoor ze worden
aangeduid of hebben een individuele kandidaatstelling opgegeven
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Artikel 9:
Het mandaat van de leden van seniorenraad Eeklo geldt voor 6 jaar, gelijklopend met
het mandaat van de gemeenteraadsleden. Wie in de loop van de legislatuur lid
wordt, krijgt een mandaat voor de resterende tijd van de zes jaar.
Het mandaat is hernieuwbaar in een volgende legislatuur.
Seniorenraad Eeklo wordt uiterlijk binnen de drie maanden volgend op de installatie
van de nieuwe gemeenteraad operationeel.
De uittredende voozitter is gelast met het opnieuw samenstellen van seniorenraad
Eeklo. Daartoe verzoekt hij. schriftelijk de seniorenorganisaties, politieke partijen, de
bewonersraden van de erkende eeklose rust- en verzorgingstehuizen en het OCMW
hun afgevaardigde mee te delen. Via de verschillende mediakanalen wordt een
oproep gericht aan geïnteresseerde senioren om zich schriftelijk kandidaat te stellen
voor seniorenraad Eeklo.

Artikel 10
Het mandaat van de leden van seniorenraad Eeklo eindigt door:
Het intrekken van hun opdracht door de organisatie welke zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk aan de voorzitter
overgemaakt worden.
Het ontslag van de betrokkene zelf uit seniorenraad Eeklo of uit de
organisatie. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden aan de
organ isatie d ie hi¡lzij vertegenwoord ígt.
Door drie opeenvolgende afwezigheden op de algemene vergadering
Wanneer de betrokkene niet meer voldoet aan de voon¡raarden tot
lidmaatschap (zie artikel 8).
Door de ambtshalve ontbinding van de raad op het einde van elke legislatuur.
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Na advies van het dagelijks bestuur komt het toe aan de algemene vergadering om
bij gemotiveerde beslissing aan een lid het lidmaatschap te ontnemen.

Artikel 11:
Seniorenraad Eeklo kiest onder zijn stemgerechtigde leden één voorzitter, 2
ondervoozitters en 1 penningmeester. Samen met de schepen die het
seniorenbeleid onder z'ljn bevoegdheid heeft en de secretaris vormen zij het dagelijks
bestuur met als opdracht de algemene vergaderingen voor te bereiden, de
uitgebrachte adviezen voor te leggen aan het schepencollege en deze op te volgen.
Kandidaatstelling voor het dagelijks bestuur gebeurt bij schriftelijke motivatie, gericht
aan de schepen die het seniorenbeleid onder zijn bevoegdheid heeft.
De leden van het dagelijks bestuur worden bij afzonderlijke en geheime stemming en
bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen verkozen door de
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn
van 6 jaar.
Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende tijd van het
vrijgekomen mandaat.

Artikel 12
Seniorenraad Eeklo komt minstens 4 keer per jaar samen en telkens wanneer de
voorzitter, het dagelijks bestuur of 1/3de van de stemgerechtigde leden hierom
verzoekt.
De dagorde vermeldt alle punten door het dagelijks bestuur vastgesteld of door de
leden van de seniorenraad schriftelijk ingediend.
De uitnodiging wordt verzonden door de voozitter, schriftelijk en minstens 10 dagen
vóór de vergadering. Een lid dat de vergadering niet kan bijwonen is gebonden zich
te verontschuldigen.
De uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en de agenda. De vergaderingen zíjn niet
openbaar.
De verslagen van de algemene vergadering worden opgemaakt door de secretaris,
die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Elk l¡d van de algemene vergadering en
het Schepencollege ontvangen een exemplaar van het verslag.

Artikel l3:
Om geldig te kunnen stemmen moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn. Alle beslissingen, met uitzondering van het wijzigen van de statuten
en het uitsluíten of weigeren van leden, worden genomen met een gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtÍgde leden.
lndien er tíjdens een vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn,
kan een volgende vergadering met dezelfde agenda geldig beslissen, welke ook het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden zijn.
Voor een wijziging van de statuten en het uitsluiten of weigeren van leden is de
aanwezigheid van 2l3de van de stemgerechtigde leden en een 213d" meerderheid van
de stemmen noodzakelijk.

Elke afgevaardigde van een organisatie en elk individueel lid beschikt over één stem.
Bij staking van stemmen is de stem van de voozitter doorslaggevend.

Artikel 14:
De besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
de stemmen van de aanwezige leden. Op de bestuursvergaderingen heeft elk lid van
het dagelijks bestuur één stem.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het dagelijks bestuur voorgezeten door de
oudste aanwezige o ndervoo rzitter.
De verslagen van het dagelijks bestuur worden door de secretaris opgemaakt. Elk l¡d
van de algemene vergadering krijgt een exemplaar van dit verslag.

Artikel 15:
De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten. Elk lid van de
algemene vergadering kan hieraan deelnemen. Ook andere geinteresseerde
inwoners kunnen lid worden van een werkgroep. De werkgroepen brengen steeds
verslag uit aan het dagelijks bestuur.

Artikel 16
De algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de werkgroepen mogen - zo zti
het noodzakelijk achten - op hun bijeenkomsten personen uitnodigen omwille van
hun bijzondere deskundigheid of bevoegdheid. Deze personen zijn niet
stemgerechtigd.

Artikel 17
Het stadsbestuur voorziet jaarlijks in de begroting een toelage voor seniorenraad
Eeklo. Deze toelage omvat enerzijds de werkings- en administratiekosten van de
seniorenraad en anderzijds een jaarlijkse subsidie voor de erkende eeklose
senio reno rganisaties.

Artikel 18:
Het financiële beheer van seniorenraad Eeklo wordt uitgeoefend door de
penningmeester, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.
Op elke algemene vergadering brengt de penningmeester een financiële toelichting.
Naar aanleiding van het jaarverslag brengt de penningmeester verslag uit over het
financiële beheer van seniorenraad Eeklo,

Artikel 19:
Seniorenraad Eeklo is gemachtigd wijzigingen aan deze statuten
aan de gemeenteraad voor te leggen.

- ter goedkeuring -

Artikel20:
Seniorenraad Eeklo en het stadsbestuur streven naar een optimale samenwerking
ten behoeve van het welz'rjn van de eeklose senioren.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 maart 20o7 engewijzigd
door de gemeenteraad op
januari2015
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