STAD N¡NOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGiNGEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTiNG
VAN 30 SEPTEMBER 2O1O

Aanwezig:
Michel CASTEUR, burgemeester-voorzitter;
Freddy VAN EECKHOUT, Marc NACHTERGAELE, mevr. Mariette DE SMET, mew. Tania DE JONGE,
Rudy CORIJN, Henri EVENEPOEL, mevr. Veerle COSYNS, schepenen;

Antoine CALLEBAUT, mevr. Georgette DE KEGEL, Willy DE GROOTE, mevr. Jamick VIOLON, Marc
TORREKENS, Guy D'HAESELEER, Ivan VONCK, Wemer SOMERS, mevr. Greta DE TROYER, mevr.
Veerle VANDERPOORTEN, Dirk SOUFFRIAU, Octaaf VAN ONGEVAL, Dirk VAN OPDENBOSCH, mevr,
Rita HELLINCKX, mevr. Rita BOCKSTAEL, mevr. Corinne VANBELLE, Hans VAN DER hAEGEN, mevr,
Katie COPPENS, Luc PRAET, WouteT VANDE WINKEL, Pascal SCHIETECAT, mevT. ATIette DIERICKX,

Dirk VANDERPOORTEN, gemeenteraadsleden;
Arnold BLOCKERIJE, Secretaris.

9.

GOEDKEURINGWIJZIGINGSTATUTENOUDERENADVIESRAAD.

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 april 1987 houdende goedkeuring van de oprichting van
een stedelijke adviesraad voor de derde leeftijd en de statuten;
Overwegende dat de statuten verouderd zijn en het aangewezen is deze aan te passen;
Overwegende dat op de algemene vergadering van de adviesraad derde leeftijd de aanpassing van de
statuten werd besproken en gunstig geadviseerd;
Overwegende dat de statuten als volgt worden aangepast:
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan de nieuwe statuten van de "Adviesraad voor de Derde Leeftijd", verder
"Ouderenadviesraad" genoemd, zoals hierna vermeld:

Artikel

I

De benaming " adviesraad voor de derde leeftijd" wordt vervangen door "ouderenadviesraad".
De ouderenadviesraad is een centrum van overleg en coördinatie en bespreekt de problemen die verband houden
met ouderen, zijnde de 55-plussers of de gepensioneerden.

Hij heeft eveneens tot opdracht hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief; adviezen te verlenen aan het college
van burgemeester en schepenen en/of voorstellen te doen over problemen die verband houden met de ouderen in

Ninove.

Artikel2

- door het niet meer gedomicilieerd zijn te Ninove;
- door het ontslag'uit de ah¡aardigende vereniging.
- op het einde van de besfuursperiode.

Binnen de drie maanden nadat een einde is gekomen aan het mandaat van het lid, dient in zijn vervanging
worden voorzien.

Artikel

te

10

De ouderenadviesraad vergadef waruleer het noodzakelijk is, doch minimaal drie keer per jaar.
De oproeping gebeurt door de voorzitter en de secretaris, Deze roepen eveneens de ouderenadviesraad samen op
vraag van één derde van de leden van de algemene vergadering.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt ten minste acht werkdagen voor de vergadering verzonden.

Elk lid van de adviesraad kan punten aan de agenda plaatsen tot drie dagen voor de vergadering, Hij richt zich
hiervoor tot de secretaris.

Aftikel I I

De ouderenadviesraad advisee¡1 geldig ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
ouderenadviesraad adviseert bij gewone meerderheid van stemmen.

leden.

De

Artikel l2

De adviezen en/of voorstellen worden opgenomen in het verslag van de algemene vergadering van de
ouderenadviesraad, ondeftekend door de voorzitter en de secretaris .n .eegèdeeld aan -het coÍege van
burgemeester en schepenen.

Artikel l3
Het college van burgemeester en schepenen geeft telkens een schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk niet
aanvaard advies.

Artikel l4

De kredieten nodig voor de financiering van de ouderenadviesraad worden jaarlijks in het

stadsbudget

opgenomen.

Aftikel l5
De ouderenadviesraad stelt een huishoudelijk reglement op dat alle verdere procedures van de in deze statuten
niet voorziene zaken regelt,
Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
De beslissing van de gemeenteraad van 9 april 1987 houdende goedkeuring van de oprichting van een stedelijke
adviesraad voor de derde leeftijd en de statuten wordt opgeheven.
Gedaan in zitting, datum als ten hoofde,
De secretaris,
get. A. BLOCKERIJE

De burgemeester,
get. M. CASTEUR

Voor eensluidend aßch¡ift,
Ninove, 29-4-2011
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