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OPENBARE ZITTING VAN 22 oktober 2013
#Onderwerp : Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren.#
De gemeenteraad,
Gezien artikel 120 bis van de nieuwe gemeentewet; 
Overwegende dat de senioren intensiever zouden moeten deelnemen aan het leven van de gemeente en dat
hun noden in het lokale beleid zouden moeten worden opgenomen; 
Overwegende dat om deze doelstellingen te bereiken, er overleg- en dialoogmomenten met de senioren
zouden moeten worden opgericht; 
Op voorstel van het schepencollege,
BESLIST
Hoofdstuk I: Bevoegdheden en macht van de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren.
Art. 1- In overeenstemming met artikel 120 bis van de nieuwe Gemeentewet, wordt er bij de gemeenteraad
een Gemeentelijke Adviesraad van Senioren, afgekort GAVS genoemd, opgericht. 
Art. 2 – De GAVS stelt zich tot doel de gemeentelijke doelstellingen te onderzoeken en doet aanbevelingen
aan de gemeenteraad of het College van burgemeester en schepen voor de ontwikkeling van een beleid
waarin rekening wordt gehouden met de noden van de senioren. 
Art. 3 – De GAVS vervult volgende missies:

de situatie van de senioren op moreel, materieel en cultureel vlak onderzoeken;
meer waardering voor de senioren in de maatschappij en hun daadwerkelijke integratie in het gemeenschapsleven
aanmoedigen;
de behoeften, de belangen en de rechten van de senioren bekend maken;

de gemeenteraad begeleiden bij gemeentelijke programma’s die impact hebben op het leven van de senioren,
zowel op moreel als op materieel vlak,;
erover waken dat de activiteiten, de initiatieven en de verenigingen die inspelen op de specifieke verwachtingen
van de senioren elkaar vinden; ook vernieuwende projecten en activiteiten aanbieden;

de doeltreffendheid van het beleid en van de praktijken van de gemeente met betrekking tot de senioren
evalueren.

Art. 4 – De GAVS heeft een raadgevende rol. De beslissingsmacht ligt bij het gemeentecollege en bij de
gemeenteraad voor wat onder hun bevoegdheden valt.
Art. 5 – De GAVS brengt advies uit; ofwel op eigen initiatief, ofwel na aanvraag van het College of van de
Gemeenteraad. De GAVS wordt op de hoogte gehouden over het vervolg van de voorstellen of de projecten
die hij ingediend heeft. 
Art. 6 – De GAVS mengt zich niet in de activiteiten van de verenigingen.
Hoofdstuk II. Samenstelling van de Adviesraad en toetredingscriteria.
Art. 7 – De GAVS bestaat uit minstens 10 en hoogstens 15 effectieve leden met evenveel plaatsvervangende



Art. 7 – De GAVS bestaat uit minstens 10 en hoogstens 15 effectieve leden met evenveel plaatsvervangende
leden. De leden moeten minstens 60 jaar oud zijn en ofwel ten persoonlijke titel, ofwel als vertegenwoordiger
van een seniorenvereniging zetelen. 
Art. 8 – Maximum twee derde van de leden van de Adviesraad mogen van hetzelfde geslacht zijn.
Art. 9 – De leden van de GAVS moeten op het gemeentelijk grondgebied wonen en hun burgerlijke en
politieke rechten kunnen uitoefenen. Ze mogen geen titularis zijn van een politiek mandaat voortvloeiend uit
directe verkiezingen of die het voorwerp vormen van een aanstelling door de gemeenteraad. 
Art. 10 – De leden van de GAVS worden door de gemeenteraad op voorstel van het college benoemd, na
een oproep tot kandidaturen, waarbij een evenredige vertegenwoordiging tussen de verschillende wijken van
de gemeente wordt nageleefd.
Art. 11 – Het mandaat bij de GAVS wordt om de 3 jaar hernieuwd. 
Art. 12 – De leden van de GAVS ontvangen geen zitpenningen. 
Art. 13 – Wordt beschouwd als zijnde ontslagnemend, elk lid dat niet meer in Watermaal-Bosvoorde woont
alsook elk lid met, ongerechtvaardigde afwezigheden op 3 opeenvolgende vergaderingen. Indien deze
persoon niet reageert op de briefwisseling, dan zal de GAVS deze persoon laten vervangen door een
plaatsvervanger. 
Art. 14 - De Burgemeester,  de schepen van het Maatschappelijk Leven, de voorzitter van het OCMW en van
de vzw Vivre chez soi zetelen van rechtswege als waarnemende leden in de GAVS en beschikken over een
raadgevende stem. 
Hoofdstuk III: Werking.
Art. 15 –De GAVS kiest in zijn schoot en onder de oudsten een voorzitter/ster voor een termijn van twee
jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. De voorzitter/ster heeft onder andere als taak de bijeenkomsten van de
GAVS voor te zitten, de agenda samen te stellen en de GAVS bij de gemeentelijke overheden te
vertegenwoordigen. 
Art. 16 – De voorzitter/ster roept de GAVS bijeen zodra hij/zij dit nodig acht of indien minstens 1/5e van de
leden dit schriftelijk zou aanvragen. 
De GAVS komt minstens 4 keer per jaar samen. 
De oproepingen moeten 7 dagen vóór de vergadering naar de woonst van de leden worden gestuurd. De
oproeping omvat de dagorde van de vergadering.
Bij afwezigheid van de voorzitter/ster, duidt de GAVS binnen zijn schoot een persoon aan die de vergadering
voorzit. 
Art. 17 – De GAVS duidt binnen zijn schoot een secretaris aan, belast met het opstellen van de notulen en
het bewaren van de documenten. Een kopij van deze documenten wordt op het secretariaat van de gemeente
bewaard. 
In de notulen worden de aanwezige, afwezige en verontschuldigde personen vermeld en wordt er een verslag
gemaakt over de voorstellen, debatten en beslissingen die genomen werden over de agendapunten. 
De notulen worden samen met de oproeping voor de volgende vergadering opgestuurd. Deze worden indien
nodig verbeterd en goedgekeurd bij het begin van de volgende zitting.
Art. 18 – De GAVS kan enkel geldig vergaderen mits aanwezigheid van de meerderheid van de
dienstdoende leden.
Hij kan echter op geldige wijze delibereren ongeacht het aantal aanwezige leden, over onderwerpen die voor
de tweede keer op de agenda staan, voor zover in de oproeping de term « laatste oproeping » vermeldt staat.
De resoluties worden bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige leden gestemd. Bij verdeeldheid van
stemmen, is die van de voorzitter/ster doorslaggevend.
Minstens 1/5 van de leden van de GAVS kunnen punten op de agenda toevoegen, voor zover deze
wijzigingen ten laatste 4 werkdagen vóór de geplande vergaderdatum op het secretariaat ingediend worden. 
Art. 19 – De GAVS kan binnen zijn schoot permanente of tijdelijke commissies oprichten; deze commissies
zijn belast met de studie van bijzondere problemen, met de verslaggeving aan de raad en de voorbereiding
van raadgevingen. 



Toch is het de raad die uiteindelijk een definitief advies zal geven. De commissies kiezen binnen hun schoot
een voorzitter en een secretaris. 
Art. 20 – De GAVS kan op eigen initiatief te rade gaan bij de leden van het college van burgemeester en
schepenen of bij experten. Deze hebben echter geen stemrecht. 
Art. 21 – De GAVS stelt een verslag op van zijn activiteiten alsook een actieplan dat hij zal overmaken aan
de Gemeenteraad vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het verlopen boekjaar. 
Art. 22 – Het gemeentebestuur stelt een vergaderzaal alsook de middelen vereist voor het houden van een
vergadering ter beschikking van de GAVS.

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Aldus gedaan en beraadslaagd in zitting,
Door het Raad,

De Gemeentesecretaris,
Christian Van Eetvelde  De Voorzitster,

Annemie Vermeylen
Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Namens het College,
De Gemeentesecretaris,

Christian Van Eetvelde

 

De Burgemeester,

Olivier Deleuze


