HOOFDSTUK llbis Voorstellen van burgers
Artikel 200bis.

(01

101 12007

-

31 I 121201

8)

De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven
voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad
in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota
eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste
1" 2o/o van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
2' 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
3" 1o/o van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.
:

Artikel 200ter.

(01

107

12009- 31 I 1212018)

Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking stelt, en wordt met een
aangetekende brief gestuurd aan de gemeente. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats
vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voonruaarden voldaan is.

Artikel 200quater,

(01

101 12007

-

31 I

1212018)

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van
burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld,
zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.
A rti

kel 200q

u

inq u ies. (0 1 /0 1 /2007 - 31 I 12120 1 B)

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen
voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven
en hoe dat wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK lll [Verzoekschriften aan de organen van de gemeente (verv. decr. 23 januari 2009,
art.118, l: 1 juli 2009)l)l
Artikel 201. (01 107 12009-

31 I

1212018)

leder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de
gemeente in te dienen.
Verzoekschriften die een ondenruerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn
onontvankelijk.

Artikel 202. (01 107 12009-

31 I

1212018)

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of
naar een gemeenteraadscommissie venruijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het
verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente. ln dat geval, heeft de verzoeker of de
eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Artikel 203. (01 101 12013-

31 I

1212018)

De gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord
aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar
van het verzoekschrift.

Artikel 204. (01 101 12007 - 31 I 1212018)
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dit recht wordt
uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld.
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\¡ERZOEKSCHRIFTEN AAI{ DE ORGAIIEN VÀT{ DE GEMEENTE

Artikel- 41:
S1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschrj-ften, door een of meer personen
ondertekend, schrifteli;k
brj de organen van de gemeente in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te l-aten. Uit de tekst van
het verzoekschrift moet de vraag duideli;k zijn. De organen van de
gemeente zijn de gemeenteraad, het col-lege van burgemeester en schepenen,
de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris
en el-k ander orgaan van de gemeente dat afs overheid optreedt.
52. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot
wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste org'aan aan/ dan bezorgt dit orgaan het
verzoek aan de juiste bestemmeling.
S3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat nj-et tot de bevoegdheid
van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelij
ke vraag wordt niet afs verzoekschríft beschouwd al-s:
1o de vraag onredelijk is of te vaag geformuJ-eerd;
2" het l-outer een mening is en geen concreet verzoek;
3o de vraag anoniem, d.w.z, zonder vermel-ding van naam, voornaam en adres, werd
ingedi-end;

4" het taalgebruj-k ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzj-tter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hil kan de
indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrj-ft vragen dat wel- aan de ontvankeli j kheidsvoorwaarden vofdoet .
Artikel 42:
Is het een verzoekschrift aan de gemeenteraad dan plaatst de voorzitter
s1.
van de gemeent.eraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad indien het minstens 14 dagen voor de vergadering werd
ontvangen. Wordt het. verzoekschrift fater ingediend dan komt het op de
agenda van de voJ-gende vergadering.
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het
s2.
college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie
verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg t.e verstrekken.
De verzoeker of, indien het verzoekschrj-ft door meer personen ondertekend
S3
is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord
door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de
verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht
zich te l-aten bijstaan door een persoon naar keuze.
Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen dríe maanden na de
s4.
indiening van het verzoekschrj-ft, een gemotiveerd antwoord aan de
verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend
is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

