
 
Statuten Seniorenraad District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 
 

Artikel 1: 
De “seniorenraad district Berendrecht-Zandvliet-Lillo”, hierna genoemd “seniorenraad” 
fungeert als een door het districtsbestuur officieel erkend pluralistisch advies- en 
participatieorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. 
 
Artikel 2: 
De zetel van de seniorenraad is gevestigd in het districtshuis, Antwerpsebaan 140, 2040 
Berendrecht. 
 
Artikel 3: 
De seniorenraad werd opgericht voor onbepaalde duur en de ontbinding ervan behoort tot de 
bevoegdheid van het districtsbestuur na overleg met de betrokken seniorenraad. 
 
Artikel 4: 
De seniorenraad werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of 
godsdienstige binding. 
De leden van de seniorenraad voeren hun gesprekken en debatten met respect voor elke 
mening en overtuiging. 
Tot de opdrachten van de seniorenraad behoren: 

1. de belangen van alle senioren uit het district behartigen; 
2. de contacten en samenwerking bevorderen tussen de stad, het district, het OCMW en 

de seniorenverenigingen inzake het ouderenbeleid; 
3. het verstrekken van adviezen aan het stadsbestuur, districtsbestuur en/of OCMW 

inzake materies die de ouderen aanbelangen, op verzoek of op eigen initiatief; 
4. het uitwisselen van informatie over en de communicatie rond nieuwe 

(beleids)initiatieven; 
5. het aanreiken van initiatieven die kunnen leiden tot een harmonieus overleg en 

samenwerking tussen de in het district georganiseerde verenigingen, instellingen en 
instanties, waarvan de activiteiten gericht zijn op het algemeen seniorenbelang. 

 
Artikel 5: 
De seniorenraad wordt samengesteld uit: 
Stemgerechtigde leden: 

1. vertegenwoordigers van verenigingen voor senioren, die in het district een actieve en 
structurele werking ontwikkelen en als zodanig door het districtsbestuur worden 
erkend. 
De seniorenraad kan autonoom beslissen om een andere vereniging voor senioren toe 
te laten. 
Om door de seniorenraad erkend te worden dient een seniorenvereniging aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: 
a. zij dient opgericht op particulier initiatief met het statuut van een vereniging 

zonder winstoogmerk, als een feitelijke organisatie zonder winstoogmerk, of als 
een afdeling van een overkoepelende organisatie met dergelijk statuut; 

b. maatschappelijke doelstellingen nastreven inzake seniorenbelangen en 
aanverwante activiteiten ontwikkelen binnen het district; 



c. de statuten van de seniorenraad bij de aanvraag onderschrijven en zich bereid 
verklaren aan de werking van de raad, zijn commissies en werkgroepen te 
participeren; 

d. haar zetel of secretariaat hebben in het district; 
e. ten minste 50 leden tellen wonend in het district; 
 
Elke vereniging kan maximum 4 vertegenwoordigers afvaardigen. 
De vertegenwoordigers moeten de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en lid zijn van de 
vereniging die zij vertegenwoordigen.  Zij mogen geen politiek mandaat waarnemen 
of lid zijn van een andere districtsseniorenraad.  
 
Voor de betoelaging van de erkende verenigingen zijn bijkomende voorwaarden 
voorzien in een afzonderlijk subsidiereglement. 

 
2. onafhankelijke senioren die een duidelijk aantoonbare belangstelling hebben voor het 

lokaal seniorenbeleid en geen lid zijn van een seniorenvereniging.  De seniorenraad 
kan autonoom beslissen over hun toelating bij 2/3 meerderheid van de aanwezige 
raadsleden en in geheime stemming.  Maximum 4 onafhankelijke senioren kunnen lid 
worden.  Ook zij dienen aan de leeftijdsvoorwaarde te voldoen, mogen geen politiek 
mandaat waarnemen of lid zijn van een andere districtsseniorenraad. 

Ieder lid heeft één stem. 
 
Niet stemgerechtigde leden: 
Adviserende leden: 

1. de districtsschepen voor ouderenbeleid; 
2. een afgevaardigde van het district die tevens functioneert als secretaris van de 

seniorenraad; 
3. een vertegenwoordiger van het dienstencentrum, het rust- en verzorgingstehuis en het  

cultureel ontmoetingscentrum gevestigd in het district. 
Bij de samenstelling van de seniorenraad wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding 
tussen beide geslachten. 
Er kunnen deskundigen worden opgeroepen om advies en uitleg te geven over bepaalde op de 
agenda voorkomende punten.  Deze personen zijn niet stemgerechtigd. 
Personen die wensen gehoord te worden op de vergadering dienen dit minstens acht dagen 
vooraf schriftelijk aan te vragen. 

 
Artikel 6: 
Het mandaat van de leden van de seniorenraad is onbezoldigd.  Het valt samen met de duur 
van de legislatuur van de districtsraad en kan hernieuwd worden.  Bij ontbinding van de 
seniorenraad op het einde van de legislatuur blijft de zetelende seniorenraad in functie tot de 
installatie van de nieuwe seniorenraad die zal samenvallen met de installatie van de nieuwe 
districtsraad.   
Aan het mandaat van een lid kan steeds een einde worden gesteld door: 

1. persoonlijk ontslag.  Dit dient schriftelijk te worden bevestigd aan de seniorenraad; 
2. het intrekken van de opdracht door de vereniging die zij vertegenwoordigen.  Deze 

intrekking moet schriftelijk aan de seniorenraad worden gemeld; 
3. ontbinding of het vervallen van de erkenning van een vereniging, waardoor gans haar 

vertegenwoordiging in de seniorenraad vervalt; 
4. een autonome beslissing van de seniorenraad bij 2/3 meerderheid van de aanwezige 

raadsleden en in geheime stemming. 



 
Artikel 7: 
De seniorenraad kiest uit zijn stemgerechtigde leden een voorzitter, twee ondervoorzitters en 
twee raadsleden die samen het dagelijks bestuur vormen.  Bij voorkeur is er één 
vertegenwoordiger per vereniging. 
Zij worden verkozen in geheime stemming en bij gewone meerderheid.  Indien er geen 
gewone meerderheid is wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen aangeduid. 
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda samen en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen.  Het dagelijks bestuur wordt 
bijgestaan door de secretaris van de seniorenraad.  Alle beslissingen in het dagelijks bestuur 
worden genomen bij éénparigheid van stemmen.  Het dagelijks bestuur vergadert voorafgaand 
aan de algemene vergadering. 
 
Artikel 8: 
Het dagelijks bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring dient 
voorgelegd aan de algemene vergadering.  Dit reglement kan elke aanvullende procedure 
regelen die niet in de statuten voorzien is.  Het kan echter de statuten niet wijzigen of 
bepalingen bevatten die ermee strijdig zijn. 
 
Artikel 9: 
De seniorenraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot hun bevoegdheden behoren, het 
vereisen en tenminste tweemaal per jaar.  Zij wordt door de voorzitter bijeengeroepen.  Indien 
de omstandigheden het noodzaken of op verzoek van het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo, het districtscollege 
van Berendrecht-Zandvliet-Lillo of het OCMW kan de voorzitter de seniorenraad in extra 
zitting bijeenroepen. 
 
Tenminste zes werkdagen voor de bijeenkomst van de seniorenraad wordt aan de leden een  
schriftelijke uitnodiging met agenda toegezonden. 
 
De algemene vergaderingen zijn openbaar.  Enkel wanneer het om persoonskwesties gaat is 
de zitting niet openbaar. 
 
De data van de vergaderingen wordt bekendgemaakt via de Antwerpenaar.  De agenda ligt ter 
inzage op het secretariaat. 
 
Artikel 10:  
Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig 
zijn.  Is dit niet het geval dan zal er binnen de maand een extra vergadering belegd worden die 
over dezelfde agenda geldig beraadslaagt en beslist, ongeacht het aantal stemgerechtigde 
aanwezigen.  Alle beslissingen of adviezen worden bij gewone meerderheid goedgekeurd. 
Bij afwezigheid van de voorzitter of een lid van het dagelijks bestuur neemt het oudste 
raadslid de functie van voorzitter waar. 
 
Artikel 11: 
Het verslag van de vergadering wordt opgesteld door de secretaris.  Het wordt tijdens de 
volgende bijeenkomst van de seniorenraad ter goedkeuring voorgelegd.  Elk lid krijgt een 
exemplaar toegezonden. 
Iedere geïnteresseerde kan op eenvoudig verzoek de verslagen inzien op het secretariaat of 
toegezonden krijgen. 



 
Artikel 12: 
Het district staat in voor de administratieve ondersteuning van de seniorenraad en voor de 
verder opvolging van de genomen besluiten. 
Alle werkings- en administratiekosten zijn ten laste van het district. 
 
Artikel 13: 
Het district stelt een lokaal ter beschikking voor de vergaderingen van de seniorenraad. 
 
Artikel 14: 
De statuten van de seniorenraad “ District Berendrecht-Zandvliet-Lillo” worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de districtsraad, evenals de wijzigingen of aanvullingen. 
 
 
Deze statuten werden gunstig geadviseerd tijdens de algemene vergadering van de 
seniorenraad van 28 juni 2006. 
Deze statuten werden goedgekeurd door de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo tijdens 
de zitting van 6 november 2006. 
 
 


