
GEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE VAN DE DERDE LEEFTIJD  
 
 
Hoofdstuk 1 : Doel en bevoegdheid van de Commissie  
 
Artikel 1: er is een Gemeentelijke Adviescommissie van de Derde Leeftijd ingesteld.  
 
Artikel 2: deze Commissie heeft als opdracht de specifieke problemen van de personen van 

de Derde Leeftijd te bestuderen en ieder voorstel te formuleren ten einde zijn 
integratie op het gemeentelijke niveau te promoten. Zij ontleedt de situatie van de 
derde leeftijd en beoogt zijn wensen, zijn verlangens, zijn rechten en zijn noden 
beter te laten kennen. 

 
Artikel 3: § 1. De Commissie uit meningen en doet voorstellen hetzij op initiatief van de 

Gemeentelijke Overheden, hetzij op zijn eigen initiatief. De voorstellen en de 
meningen zijn vervat in verslagen gericht aan de Gemeenteraad en aan de Raad 
van Maatschappelijk Welzijn. 

 
§ 2. Zoals zijn naam aantoont, heeft de Commissie een adviserende opdracht. 
Het beslissingsvermogen behoort uitsluitend het College van Burgemeester en 
Schepenen toe.  

 
§ 3. De consultatie van de Commissie is verplicht in de oprichting van alle 
projecten dat de gemeente en het OCMW van plan zijn te realiseren ten gunste 
van de Derde Leeftijd. 

 
Hoofdstuk 2 : Samenstelling van de Commissie:  
 
Artikel 4: Om lid te zijn van de Commissie, moet men tenminste 55 jaar zijn en op 

brugpensioen zijn of ten minste 60 jaar zijn, niet onttrokken aan zijn burger- en 
politiek plichten en gehuisvest zijn te Sint-Gillis. 

 
Artikel 5: De Commissie telt minimum 10 leden en maximum 30 leden, bestaande uit twee 

rechtsleden, de anderen zijn aangesteld door de Gemeenteraad, volgens de 
volgende verdeling: 
- zijn van rechtswege lid: 
1. de Schepen bevoegd voor het beleid voor de Derde Leeftijd, of bij gelegenheid 
het gemeenteraadslid dat door het College van de Burgemeester en Schepenen 
gedelegeerd is als voorzitter. Hij (ze) is van rechtswege lid.  
2. de voorzitter (-ster) van het OCMW. Hij (zij) is van rechtswege lid. 

 
- zijn door de Gemeenteraad aangewezen, 
- maximum 23 personen, op leeftijd van 55 jaar of ouder. Zij zijn gekozen op 

basis van een motivatiebrief. 
- maximum 14 vertegenwoordigers van verenigingen die de activiteiten voor de 

Derde Leeftijd organiseren en actief op het gebied van de Gemeente Sint-
Gillis; 

 
Artikel 6: § 1. De personen van de Derde Leeftijd stellen zich individueel voor, zij hebben 

geen plaatsvervanger maar kunnen, in geval van verhindering, zich laten 
vertegenwoordigen door een lid van hun keuze. Deze overdracht gebeurt door 
middel van een bijgaande volmacht aan elke oproeping voor een vergadering van 
de Commissie. 
 



§2. De leden afgevaardigd door een vereniging zullen zich in geval van 
verhindering door hun plaatsvervanger vertegenwoordigen, deze laatste zijnde 
een ander lid van de vereniging. 
 
§3. De leden en hun eventuele plaatsvervangers zijn benoemd door de 
Gemeenteraad, op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor de tijdsduur van de legislatuur, binnen de vier maanden volgend op de 
installatie van de nieuwe Gemeenteraad.  
 
§4. De samenstelling van de Commissie acht het evenwicht tussen mannen en 
vrouwen, rekening houdend met de bepaling van de wet naargelang 2/3 
maximum van de leden van hetzelfde geslacht zijn (Art. 120 bis Nieuwe 
Gemeentewet) 
 
§5. Hun mandaat vervalt op 1 januari van het jaar volgend op de 
gemeenteverkiezingen.  
 
§6. In afwijking van het artikel 6§2, zullen de leden benoemd zijn voor de eerste 
keer in een termijn van vier maanden volgend op de goedkeuringsdatum van het 
huidige reglement door de Gemeenteraad. 
 
§7. De aftredende leden zijn herkiesbaar.  

 
Artikel 7: §1. Elk lid is vrij om zicht terug te trekken uit de Commissie. Het ontslag is met een 

aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen gericht, 
om nadien akte genomen te worden door de Gemeenteraad.  

 
§2. De leden die, zonder excuses, niet zouden hebben deelgenomen aan drie 
opeenvolgende zittingen van de Commissie, zullen worden beschouwd als 
ontslagnemend. Hun ontslag zal ambtshalve uitgesproken worden door de 
Gemeenteraad.  
 
§3. De leden verbinden zich ertoe deel te nemen aan de werken van de 
Commissie in een geest van wellevendheid, van verschillen en van de wet. De 
Gemeenteraad kan, op voorstel van het College van Burgemeester en 
Schepenen, een lid die deze geest niet waardeert respecteert, uit zijn ambt 
ontzetten. De belanghebbende zal van tevoren zijn verdediging door een 
aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen 
kunnen voorleggen.  

 
§4. Elk lid - overleden, ontslagnemend of dat niet meer aan de vereiste 
kwaliteiten voldoet om te zetelen binnen de Commissie - zal de plaats innemen 
volgens de wijze van benoeming voorzien in het artikel 5. In dit geval maakt de 
vervanger het mandaat van zijn voorganger af.  

 
Artikel 8: § 1. De Commissie kan elk geschikt persoon om te helpen in de studie van een 

bepaald probleem uitnodigen deel te nemen aan de werken.  
 

§2. De Commissie kan de medewerking van de gemeentediensten vragen die, 
desgevallend, en in alle mogelijke mate, haar moeten documenteren over de 
vragen die onder haar bevoegdheid vallen.  
 
§3. De Commissie verdeelt zijn taken, uitgezonderd deze van het secretariaat, 
naargelang de gadingen van elk van zijn leden. Zij kan, in zijn kader, uit een of 
meerdere werkgroepen bestaan.  



 
Artikel 9: §1. De gemeenteraadsleden kunnen deelnemen, als genodigden, aan de zitting 

van de Commissie.  
 

§2. De gemeenteraadsleden die regelmatig ingelichte wensen te worden over de 
werken van de Commissie, zijn uitgenodigd het schriftelijk bekend te maken aan 
haar Voorzitter (-ster). De oproepingen, verslagen van de vergadering en alle 
documenten opgestuurd naar de leden in het kader van de werken van de 
Commissie, worden aan hen overgemaakt.  
 
§3. In geval dat een gemeenteraadslid formeel gelast zou zijn als 
vertegenwoordiger van een vereniging die de activiteiten voor de Derde Leeftijd 
organiseren, en actief op het terrein van de gemeente Sint-Gillis, deze kan 
toegestaan worden als voltijds lid. 
 

 
Hoofdstuk III : Organisatie en werking van de Commissie 
 
Artikel 10: De Schepen, bevoegd voor het beleid voor de Derde Leeftijd, is Rechtsvoorzitter 

(-ster) van de Commissie. Hij mag deze functie delegeren met akkoord van het 
College van de Burgemeester en Schepenen aan een gemeenteraadslid.  
In geval van verhindering van de voorzitter van de Commissie, is hij (zij) 
vervangen door de Voorzitter (-ster) van het OCMW. In geval van verhindering 
van deze laatste, zal het voorzitterschap verzekerd worden door het oudste lid. 
In geval van gelijke anciënniteit krijgt de oudste de voorkeur.  

 
Artikel 11: §1. De Voorzitter (-ster) roept de Commissie tenminste een keer per trimester 

bijeen. Hij (ze) kan haar eveneens elke keer bijeenroepen dat hij (ze) het nodig 
acht, of als een derde van de leden de wens schriftelijk uiten.  

 
§2. De oproeping gebeurt schriftelijk. Zij is minstens acht dagen voor de 
vergadering opgestuurd, naar de woonplaats van elk lid. Zij houdt de dagorde 
in. Zij is aan de effectieve leden gestuurd, die ze zal overmaken aan zijn 
vervanger in geval van verhindering. 
§3. Elk lid van de Commissie kan, voor eenzelfde zitting, houder zijn van 
maximum twee volmachten.  
 
§4. De dagorde is op papier gezet door de Voorzitter (-ster). Elk lid kan de 
inschrijving van een punt op de dagorde vragen.  
 
§5. Het secretariaat is voorzien van een bediende van de bevoegde 
administratieve dienst.  

 
Artikel 12: §1. De Commissie kan enkel een oordeel formuleren als de meerderheid (de helft 

plus een) van zijn leden aanwezig is op de vergadering of vertegenwoordigd 
door een ander lid door middel van volmacht aangehecht aan de oproeping.  

 
§2. De voorstellen en uitspraken van de absolute meerderheid (de helft plus 
een) van de stemmen uitgebracht door de aanwezige leden of 
vertegenwoordigers zijn aangenomen. In geval van verdeeldheid is het voorstel 
of de uitspraak verworpen.  
 
§3. Het voorstel van de eventuele minderheid is geacteerd in het proces-
verbaal.  
 



§4. Op vraag van minstens een derde van de aanwezige leden, is de Voorzitter 
(-ster) gehouden een aangetekende brief van de stemming voor te leggen.  
 
§5. De voorzitter (-ster) van de Commissie, de Voorzitter (-ster) van het OCMW, 
de Secretaris en elk ander persoon die deelneemt aan de werken van de 
Commissie als genodigde, hebben geen beslissende stem tijdens het 
aannemen van de voorstellen of de uitspraken.  

 
Artikel 13: De deelname aan de Commissie gebeurt gratis.  
 
Artikel 14: §1. De secretaris of degene die hem (haar) vervangt, stelt het proces-verbaal van 

elke zitting op.  
 

§2. Dit proces-verbaal vermeldt namelijk de voorstellen en de aangenomen 
uitspraken, de resultaten van de stemmen alsook de naam van alle aanwezige 
leden, vertegenwoordigd of verontschuldigd.  
 
§3. Het proces-verbaal is ten laatste opgestuurd met de oproeping van de 
volgende zitting.  
 
 
 

 
Artikel 15: §1. De voorstellen en de uitspraken aangenomen en geacteerd in het proces-

verbaal zijn voorgelegd op het College van Burgemeester en Schepenen door 
de Voorzitter (-ster) van de Commissie.  

 
§2. De Voorzitter (-ster) ligt de leden van de Commissie in van de gevolgen 
gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen aan deze 
voorstellen en uitspraken.  

 
Artikel 16: De Commissie maakt ten minste een keer per jaar een verslag op over zijn 

werking in de Gemeenteraad en in de Raad van Wetenschappelijk Welzijn. 
 
Artikel 17: §1. Het gemeentebestuur stelt een lokaal ter beschikking van de Commissie voor 

haar vergaderingen en levert haar het meubilair, het materieel en de nodige 
documenten voor de uitoefening van haar activiteiten.  

 
§2. De gelegenheidsuitgaven door de administratieve werking van de 
Commissie zijn geboekt op artikel 7622/123/48 van de gemeentebegroting.  

 
Artikel 18: Elke situatie die niet voorzien is door het huidige reglement zal tot de bevoegdheid 
van het College van Burgemeester en Schepenen behoren. 
 
 
 


