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OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING  

ADVIESRAAD VOOR SENIOREN 

AMBTSTERMIJN 2018-2024. 

 

 

 

 
 

 

In overeenstemming met de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juli 2017 met betrekking tot de gemeentelijke 

seniorenadviesraden doet de gemeenteraad een oproep tot kandidaatstelling voor de installatie van een nieuwe adviesraad, ter 

vervanging van de huidige Adviesraad voor Senioren, voor de ambtstermijn 2019-2024. 

Tot wie richt deze oproep zich? 

- Iedere persoon van 60 jaar of ouder, gedomicilieerd op het grondgebied van de Stad Brussel, die wil deelnemen aan acties van de 

Stad, gericht op ouderen.  

- Elke vertegenwoordiger van verenigingen, federaties of groepen die, op basis van hun doelstellingen of samenstelling, gericht zijn 

op de seniorenmaterie en daadwerkelijk activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de Stad Brussel; Deze vertegenwoordigers 

moeten ten minste 60 jaar oud zijn en gedomicileerd op het grondgebied van de Stad Brussel. 

- De kandidaten mogen geen politiek mandaat uitoefenen.   

Hoe en wanneer uw kandidatuur indienen? 

Een formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de Dienst Senioren van de Stad Brussel of op de website van de Stad Brussel. 

De formulieren moeten uiterlijk tegen 15 december 2019 ingediend zijn. 

Contact, aanvraag van formulieren en aanvullende informatie: 

Dienst Senioren - S Punt Van Artevelde – Arteveldestraat 129, 1000 Brussel 

Barbara Wellens – Directrice Dienst Senioren 

02/274 13 00 – senioren@brucity.be 
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Oprichtingsbepalingen en werking van de adviesraad 

 

Doelstellingen van de seniorenadviesraad 

Krachtens de ordonnantie van 27 juli 2017 zal de Seniorenadviesraad de huidige Adviesraad voor Senioren vervangen. 

De adviesraad zal, op eigen initiatief of op verzoek van de politieke autoriteiten, adviezen verstrekken en voorstellen formuleren over 

thema’s die ouderen aanbelangen (veiligheid, vervoer, huisvestiging, thuishulp, enz …) met als doel een beleid te ontwikkelen dat 

afgestemd is op de noden van senioren die op het grondgebied van de Stad Brussel wonen. De gemeenteraad geeft respons m.b.t. 

de aanbevelingen. Als de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen afwijken van het advies van de adviesraad 

moet het dat met redenen omkleden.  

Om zijn opdrachten te vervullen mag de adviesraad een beroep doen op deskundigen of op verenigingen wanneer hij dit nodig acht. 

Hij mag commissies oprichten die specifieke problemen bestuderen eigen aan bepaalde groepen ouderen. De adviezen van deze 

commissies worden bezorgd aan het Bureau, die ze vervolgens overmaakt aan de adviesraad. 

 

Praktische richtlijnen 

 onder « senior » wordt verstaan een persoon van minstens 60 jaar oud, ingeschreven in de bevolkingsregisters van de Stad 

Brussel en in het bezit van zijn burgerlijke en politieke rechten. Een vertegenwoordiging in de adviesraad is onverenigbaar 

met een politiek mandaat;  

 de adviesraad bestaat uit 15 effectieve leden, waarvan ten minste 5 individuele leden en 4 leden van organisaties die 

bevoegd zijn inzake seniorenbeleid;  

 de adviesraad telt voor elke categorie 2 plaatsvervangende leden die het vaste lid vervangen in geval van verhindering;   

 de samenstelling van de adviesraad respecteert de evenredigheid van de taalvertegenwoordiging van de gemeenteraad; 

 maximum twee derde van de leden van de adviesraad zijn van hetzelfde geslacht; 

 een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende wijken van de Stad Brussel wordt gerespecteerd; 

 de lijst van de kandidaten wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die de vaste en plaatsvervangende leden per met reden 

onderbouwde beslissing benoemt; 

 de algemene vergadering benoemt onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris die het Bureau 

vormen waarin maximum twee leden tot hetzelfde taalstelsel behoren; 

 het college van burgemeester en schepenen en de raad van het OCMW wijzen elk een van hun leden aan om de 

vergaderingen van de adviesraad bij te wonen. Deze hebben geen stemrecht.  

 

Organisatie en Werking 

 de adviesraad neemt een huishoudelijk reglement aan en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad; 

 de adviesraad mag beroep doen op deskundigen of verenigingen en thematische commissies oprichten wanneer hij dat 

nodig acht; 

 de adviesraad vergadert minimum vier maal per jaar; 

 de adviesraad bezorgt de gemeenteraad elk jaar een verslag over zijn werkzaamheden; 

 de vergaderingen zijn openbaar. 

 

Overgangsbepalingen 

De huidige Adviesraad voor senioren behield zijn aanwijzing tot het einde van de duur van zijn mandaat nl. 24 juni 2019 (cfr Artikel 

9 van de huidige statuten die de duur van de mandaten van de leden van het Bureau beperkt tot 4 jaar 

 

 

 

 



 

FICHE I: OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE SENIORENADVIESRAAD VAN DE STAD BRUSSEL  

(Ambtstermijn 2019-2024) – Verenigingen/Federaties 

 

Naam van de structuur: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sociale Zetel: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grondgebied:    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motivatie kandidaatstelling:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vaardigt voor zijn structuur de hierna volgende personen af als kandidaat-lid voor de Seniorenadviesraad van de Stad 
Brussel 
 

Kandidaat « Vast lid »  
 

Naam, Voornaam 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Geslacht:: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Geboortedatum : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Woonplaats : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Beroep : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Kandidaat « Plaatsvervangend lid »  
 

Naam, Voornaam: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beroep: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ik heb nota genomen van de bepalingen en voorwaarden van de oprichting en werking van de Adviesraad van de Stad Brussel en  

bevestig dat ik /de voorgestelde kandidaten voldoe(n) aan de vereiste criteria. 

 

Om geldig te zijn, moet de ingediende kandidatuur vergezeld zijn van een ondertekende GDPR-verklaring.                 

Opgesteld te ………………………………………………….. 

Op ……………………………………………………………... 

Handtekening: 

 



 
 

FICHE II : OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE SENIORENADVIESRAAD VAN DE STAD BRUSSEL  

(Ambtstermijn 2019-2024) 

Kandidaat « Individueel Lid » 

 

Naam, Voornaam: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beroep……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Motivatie kandidaatstelling: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ik heb nota genomen van de bepalingen en voorwaarden van de oprichting en werking van de Adviesraad van de Stad Brussel en  

bevestig dat ik /de voorgestelde kandidaten voldoe(n) aan de vereiste criteria. 

 

Om geldig te zijn, moet de ingediende kandidatuur vergezeld zijn van een ondertekende GDPR-verklaring.                 

Opgesteld te ………………………………………………….. 

Op ……………………………………………………………... 

Handtekening: 

 


