
Statuten van de STEDELIJKE ADVIESRAAD VAN SENIOREN  

(S.A.R.S.-Mechelen) 
 
Art. 1 Oprichting, benaming en zetel 

 

§1. Op 6 november 1995 werd overgegaan tot de oprichting van een Mechelse Raad die 

advies uitbrengt over alle problemen die ouderen rechtstreeks of onrechtstreeks 

aanbelangen en zo nodig hierbij aansluitende initiatieven neemt.  

Op 16 december 2019 hervormt deze stedelijke ouderenraad zich tot “Stedelijke Adviesraad 

van Senioren voor de gemeenschap in Mechelen”, hierna “S.A.R.S.-Mechelen” genoemd.  

In de externe communicatie wordt over de “Mechelse Ouderenraad” gesproken. 

 

§2. De S.A.R.S.-Mechelen heeft zijn zetel op het Stadhuis, Grote Markt 21 te 2800 

Mechelen.  

 

Art. 2 Missie 

 

§1. De S.A.R.S.-Mechelen werkt op alle domeinen waarop de Stad en het OCMW Mechelen 

actief zijn.  

Daarbij komen vele thema’s, gestructureerd volgens het concept van de Wereld-

gezondheidsorganisatie (WHO) over de leeftijdsvriendelijke stad, aan bod, zoals onder meer 

huisvesting, gezondheid en zorg, mobiliteit, sociale cohesie, communicatie, openbare 

ruimte, sociale inclusie, engagement en veiligheid. 

 

§2. Hij bekijkt deze domeinen op een onafhankelijke manier vanuit het perspectief van 

senioren en doet dit ten behoeve van de volledige gemeenschap, waar ook alle senioren 

volwaardig deel van uitmaken. De S.A.R.S. is een adviesraad VAN senioren VOOR de 

gemeenschap. 

 

Art. 3 Opdracht  

 

§.1. Advies bij voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering stedelijk ouderenbeleid  

 

Het college adviseren bij de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het stedelijk 

ouderenbeleid.  

De S.A.R.S.-Mechelen kan dit op eigen initiatief of op vraag van de Stad doen.  

 

De Stad Mechelen betrekt de S.A.R.S.-Mechelen tijdig bij alle thema’s aangaande stedelijk 

ouderenbeleid, zodat hij zijn adviserende opdracht degelijk kan vervullen. De Stad richt zijn 

adviesvraag tot de voorzitter van de S.A.R.S.-Mechelen en bezorgt hem/haar ambtshalve 

alle nuttige informatie en documentatie.  

Adviezen op vraag van de Stad worden door de S.A.R.S.-Mechelen binnen de negentig 

dagen na ontvangst overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Wanneer de S.A.R.S.-Mechelen op eigen initiatief advies wenst te geven, vraagt de 

voorzitter aan de bevoegde stadsdiensten om hem/haar alle nuttige informatie en 

documentatie te overhandigen binnen de tien werkdagen na zijn/haar vraag.  

 

Adviezen op eigen initiatief worden door de S.A.R.S.-Mechelen overgemaakt aan het College 

van Burgemeester en Schepenen, dat binnen de zestig dagen na ontvangst, meedeelt welk 

gevolg aan het uitgebrachte advies gegeven wordt. 



§.2. Overige opdrachten  

 Adviezen geven aan derden; 

 Beleidsvoorbereiding (vb. memorandum); 

 Vorming en scholing organiseren; 

 Promotie en werving;  

 Activiteiten en uitstappen organiseren;  

 Netwerk uitbouwen; 

 Verdeelsleutel van de toelages aan ouderenverenigingen beheren.  

Het toelagereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

Art. 4 Samenstelling 

 

§1. De S.A.R.S.- Mechelen werkt in een decentrale structuur met een plenaire groep, een 

coördinatiegroep en meerdere teams. Deze wordt in het huishoudelijk reglement toegelicht.   

 

§2. Leden van de S.A.R.S.- Mechelen zijn allen 60-plussers die deelnemen aan de plenaire 

groep. Zij zijn woonachtig in Mechelen en oefenen geen politiek mandaat uit. Zij zijn bereid 

zich actief te engageren om de missie van S.A.R.S.- Mechelen te realiseren. Zij zijn 

stemgerechtigd. Ten hoogste twee derden van de S.A.R.S.- Mechelen zijn van hetzelfde 

geslacht. 

 

Op de vergaderingen van de plenaire groep en de teams van de S.A.R.S.-Mechelen is 

iedereen welkom. De personen jonger dan 60 jaar hebben geen stemrecht en noemen we 

deelnemers. 

 

De S.A.R.S.-Mechelen kan waarnemers en deskundigen uitnodigen, in functie van de 

agenda. Zij hebben geen stemrecht. 

 

Van ambtswege worden de Schepen, die het seniorenbeleid onder zijn/haar bevoegdheid 

heeft, en de seniorenconsulent uitgenodigd op de vergaderingen en activiteiten van de 

S.A.R.S.- Mechelen. Zij hebben geen stemrecht. 

 

Ook de vertegenwoordigers namens de politieke fracties in de Gemeenteraad hebben geen 

stemrecht. 

 

§3. Onder de leden kiest de S.A.R.S.-Mechelen een voorzitter en een ondervoorzitter. De 

seniorenconsulent neemt de taak van secretaris van de S.A.R.S.-Mechelen op. 

 

Art. 5 : Beslissingen 

 

§1. De leden beslissen in principe in consensus.  

 

§2. Indien er toch tot een stemming wordt overgegaan, heeft elk aanwezig lid één stem.  

 

In uitzonderlijke omstandigheden kan hier gemotiveerd door de coördinatiegroep van 

worden afgeweken. De modaliteiten zijn beschreven in het huishoudelijk reglement.  

Alle beslissingen, met uitzondering van de wijziging van de statuten en het uitsluiten of 

weigeren van leden, worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigde leden. 

Op dezelfde wijze kan om een geheime stemming verzocht worden.  

 



Over personen wordt altijd geheim gestemd.  

 

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

Voor een wijziging van de statuten en het uitsluiten of weigeren van een lid, dient twee 

derde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn en is een tweederdemeerderheid van 

het totaal aanwezigen vereist.  

Het uitgesloten lid heeft recht op een wederwoord of een verdediger.   

 

Art. 6. Verslagen en adviezen 

 

§1. Het verslag van elke vergadering van de plenaire groep wordt gemaakt door de 

seniorenconsulent, verstuurd naar alle aanwezige leden en deelnemers en op de website 

van de S.A.RS.-Mechelen geplaatst.  

De seniorenconsulent geeft het ter kennis aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

§2. Adviezen worden door de seniorenconsulent binnen de eenentwintig dagen overgemaakt 

aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

Indien verschillende standpunten tegenover elkaar staan, vermeldt het advies ook de 

minderheidsstandpunten ter informatie op voorwaarde dat deze standpunten worden 

gesteund door een derde van de stemgerechtigde leden.  

 

Art. 7. Statuten  

 

De stemming over het goedkeuren en wijzigen van de statuten gebeurt met de 

meerderheden zoals voorzien in art.5, §2. 

 

De beslissing wordt als advies overgemaakt aan het College van Burgemeester en 

Schepenen en de Gemeenteraad, die als enigen bevoegd zijn voor het goedkeuren van de 

statuten van de S.A.R.S.- Mechelen en de wijzigingen ervan. 

 

Art. 8. Huishoudelijk Reglement 

 

De S.A.R.S.-Mechelen zal een huishoudelijk reglement opstellen en goedkeuren.  

Dit reglement zal niet strijdig zijn met onderhavige statuten, maar deze aanvullen.  

 

Art. 9. Vergaderplaats  

 

De Stad Mechelen stelt in de mate van het mogelijke een lokaal ter beschikking van de 

S.A.R.S.- Mechelen en de opgerichte teams voor het houden van hun vergaderingen.  

 

Art. 10. Werkingskosten 

 

De Gemeenteraad bepaalt jaarlijks een budget voor de werkingskosten van de S.A.R.S.- 

Mechelen. 

 

 

Opgemaakt te Mechelen, 16 december 2019 


