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Dit reglement zal nog kunnen worden aangepast na de
Gemeenteraad van 27 mei 2021.

Artikel 1 – Principe en doelstelling
De gemeente Ganshoren heeft beslist om een groep op te richten die de verschillende
generaties die in Ganshoren wonen, vertegenwoordigt: de Intergenerationele Raad.
Het doel is deze Raad in staat te stellen projecten voor te stellen en uit te voeren die
nuttig zijn voor alle leeftijdsgroepen in de gemeente.
Het algemeen belang moet een integrerend deel van het project uitmaken. Het gaat
hier niet om het verrichten van handelingen ten behoeve van een individuele persoon
of een bepaalde groep personen.
De Intergenerationele Raad zal een band moeten creëren tussen de bevolking van
Ganshoren, ongeacht leeftijd en geslacht, en zal deze toelaten gemeenschappelijke
projecten te kunnen voorstellen die nuttig zijn voor alle generaties en deze zal niet
tegen de algemene beleidsverklaring mogen ingaan.
De door de Intergenerationele Raad voorgestelde projecten zullen door het College
evenals de Gemeenteraad moeten worden goedgekeurd.
Daartoe wordt een participatiebudget van 14.700,00 EUR voor twee jaar ter
beschikking gesteld van de Intergenerationele Raad.

Artikel 2 – Samenstelling van de Intergenerationele Raad
De Intergenerationele Raad bestaat uit 15 leden met een mandaat van 2 jaar.
Het mandaat gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Niet-geselecteerde kandidaten worden op een reservelijst geplaatst ter vervanging van
aftredende of uitgesloten leden.
Na een ambtstermijn van twee jaar kunnen aftredende leden zich herkiesbaar stellen.
Kandidaten die nog niet eerder lid zijn geweest, krijgen voorrang om ervoor te zorgen
dat alle burgerkandidaten een kans krijgen om deel te nemen, mits aan de
toelatingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 3 – Toelatingsvoorwaarden

Iedere persoon van minstens 15 jaar (geen beperking) die woonachtig is in Ganshoren.
In het kader van de opdrachten van de Intergenerationele Raad verbinden de leden
zich ertoe niet over politiek of godsdienst te spreken of op enigerlei wijze aan
proselitisme te doen.
In het belang van de neutraliteit mogen de personeelsleden van het gemeentebestuur,
de VZW’s en het OCMW van Ganshoren geen deel uitmaken van de
Intergenerationele Raad.
Iedereen die

lid

wil worden

van

de Intergenerationele

Raad moet een

aanvraagformulier invullen.
Na een ambtstermijn van twee jaar kunnen de aftredende leden zich herkiesbaar
stellen.

Artikel 4 – Selectieprocedure van de leden
Om te kunnen deelnemen, moet de kandidaat een aanvraagformulier invullen.
Dit aanvraagformulier is beschikbaar op papier bij het Gemeentebestuur, in de
Sporthal en in de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken, of online via het digitale
platform Fluicity.
Het papieren formulier moet worden ingevuld en teruggestuurd naar het
gemeentebestuur (Keizer Karellaan 140).
De ontvangen formulieren worden geanalyseerd door een Analysecomité dat
verantwoordelijk is voor de selectie van de kandidaten, waarbij erop wordt toegezien
dat de toelatingsvoorwaarden en het tijdscriterium in acht worden genomen, d.w.z. dat
indien twee kandidaten aan dezelfde selectievoorwaarden voldoen, de eerst
ingeschrevene gelijk is aan de eerst geselecteerde.
De groep moet (in de mate van het mogelijke) bestaan uit een evenwichtig aantal
mannen en vrouwen, alsook uit Franstaligen en Nederlandstaligen, en moet de
verschillende wijken van de gemeente vertegenwoordigen.
Kandidaten die nog geen lid zijn, krijgen voorrang om ervoor te zorgen dat alle
burgerkandidaten een kans krijgen om deel te nemen, op voorwaarde dat aan de
toelatingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 5 – Werking en voorzitterschap van de Intergenerationele
Raad
De Intergenerationele Raad zal 2 voorzitters moeten aanwijzen. Deze voorzitters
zullen verplicht een jongere en een oudere zijn, om het intergenerationele aspect te
waarborgen. Om de genderdiversiteit te waarborgen, dienen de voorzitters bovendien
van verschillend geslacht zijn.
Het Analysecomité zal op de eerste vergadering aanwezig zijn om te helpen bij de
oprichting van de Intergenerationele Raad en bij de verkiezing van de twee voorzitters.
De twee voorzitters die door de voltallige raad worden aangewezen, zullen de dragers
zijn van het project van de Intergenerationele Raad.
De Intergenerationele Raad zal minimaal 3 en maximaal 10 vergaderingen per jaar
houden. De gemeente zal voor deze vergaderingen een zaal ter beschikking stellen.
De Intergenerationele Raad zal autonoom functioneren en zorgen voor zijn eigen
secretariaat, oproepingen voor vergaderingen, enz...

Artikel 6 – Het Grondgebied
De projecten van de Intergenerationele Raad zullen worden uitgevoerd op het
grondgebied van de gemeente, op het openbaar domein van de gemeente Ganshoren.
De concrete uitvoering van de voorgestelde projecten zal alleen binnen het
geografisch gebied van de gemeente Ganshoren plaatsvinden.

Artikel 7 – Het bedrag van het participatiebudget
Voor het tweejarig mandaat kent de gemeente een globaal participatiebudget van
14.700,00 EUR toe aan de Intergenerationele Raad.

Artikel 8 – De projecten / toelatingsvoorwaarden van het (de)
project(en)

De voorgestelde projecten moeten :
- binnen de bevoegdheid van de gemeente vallen
- het algemeen belang dienen
- een collectief en intergenerationeel doel hebben
- niet in strijd zijn met het algemene beleid van de gemeente
- het “samen leven” in de verf zetten
- het toegewezen budget niet overschrijden (zie artikel 4 van het reglement)
- worden uitgevoerd op het gemeentelijk grondgebied van Ganshoren (zie artikel 3 van
het reglement)
- verenigbaar zijn met lopende of toekomstige projecten in de gemeente
- precies, gedetailleerd en begroot zijn
- deel kunnen uitmaken van een overheidsopdracht
Elk project dat niet aan deze voorwaarden voldoet, kan worden geweigerd.

Artikel 9 – De selectieprocedure voor de projecten
De voorgestelde projecten zullen moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van
het (de) project(en).
Het Analysecomité heeft de leiding over het project en zal zich bezighouden met de
haalbaarheidsstudie, de openbare aanbesteding en de algemene uitvoering.
Als de projecten haalbaar zijn, zullen zij ter goedkeuring worden voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad.

Artikel 10 – Het Analysecomité
De gemeente Ganshoren zal een Analysecomité samenstellen. Deze zal bestaan uit
3 personeelslieden die door het College van Burgemeester en Schepenen zullen
worden aangeduid.
Dit Comité is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten en ziet erop toe dat
de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure en het tijdscriterium in acht worden
genomen, d.w.z. dat indien twee kandidaten aan dezelfde selectievoorwaarden
voldoen, de eerst ingeschrevene gelijk is aan de eerst geselecteerde.

Het Comité zal erop toezien dat de leden van de Intergenerationele Raad
representatief zijn voor de diversiteit die in Ganshoren bestaat.
Het Comité zal de door de Intergenerationele Raad voorgestelde projecten analyseren
en ze voorstellen aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de
Gemeenteraad.
Het Comité zal zich ook bezighouden met de ontslagnemingen en de goede
afwikkeling van de procedure voor de uitsluiting van leden.

Artikel 11 – Procedure voor het ontslag van een lid
Indien een lid van de Intergenerationele Raad zijn hoedanigheid van inwoner van de
gemeente Ganshoren verliest, wordt hij automatisch geacht ontslag te nemen. Uiterlijk
de dag voordat hij zijn status van inwoner van de gemeente verliest, moet hij dit melden
aan het Analysecomité, dat zijn vertrek uit de Intergenerationele Raad zal vaststellen.
Het staat elk lid vrij zich uit de Intergenerationele Raad terug te trekken. Zijn ontslag
wordt schriftelijk toegezonden aan het Analysecomité en zal vervolgens worden
geacteerd.
De reservelijst zal worden gebruikt ter vervanging van het vertrek van het lid, mits de
bepalingen van artikel 3 in acht worden genomen.

Artikel 12 – Procedure tot uitsluiting van een lid
Indien de leden van de Intergenerationele Raad hun neutraliteitsplicht niet nakomen
of in strijd handelen met dit reglement en het Handvest van goed gedrag, kan het
Analysecomité een lid uitsluiten. Het Analysecomité moet het lid in kwestie eerst in
kennis stellen van de feiten waarvan hij of zij wordt beschuldigd. Het lid zal dan worden
opgeroepen ten minste 10 werkdagen na de kennisgeving, zodat hij/zij zich kan
verdedigen. Het Analysecomité stelt het lid binnen de 15 werkdagen na de hoorzitting
per aangetekende brief in kennis van zijn beslissing.
De reservelijst zal worden gebruikt ter vervanging van het vertrek van het lid, mits de
bepalingen van artikel 3 in acht worden genomen.

Artikel 13 – Bekendmaking
De leden van de Intergenerationele Raad geven de gemeente Ganshoren de
toestemming om informatie in verband met de projecten te communiceren of door te
geven, op om het even welke drager en zonder vergoeding.

Artikel 14 – Handvest van goed gedrag
Alle deelnemers en aangewezen leden verbinden zich ertoe, op straffe van uitsluiting,
huidig reglement en het Handvest van goed gedrag na te leven.

