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9. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor wat betreft de
participatie door de burgers, inzonderheid wat het stellen van vragen en het indienen van
voorstellen betreft
BEVOEGDHEID
De gemeenteraad, op basis van:
- het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40, artikel 41 en artikel 304
REGELGEVING
Met toepassing van:
- het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 2, artikel 20 en artikel 304
- het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 201 3 en

gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014, van 24 april 2014, van 23 maart 2017 en van 26 oktober

2017

DOCUMENTEN
Het ontwerp van aanpassing van artikel 60 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor wat betreft de
participatie door de burgers
FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE
Het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten is geregeld in artikel
60 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Deze regeling is gebaseerd op
het verzoekrecht zoals bepaald en uitgewerkt in de artikelen 200bis tot en met 200quinquies van het (ondertussen
opgeheven) gemeentedecreet.
In het huidige systeem dient minstens 2 % van het aantal inwoners ouder dan 1 6 jaar een verzoek te steunen.
Het decreet over het lokaal bestuur geeft de gemeenteraad thans meer vrijheid om de wijze waarop concreet vorm
gegeven wordt aan de inspraak van de burgers, inzonderheid wat het recht van de inwoners betreft om voorstellen en
vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.
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De oude regeling werd herzien en gedeeltelijk versoepeld (inzonderheid voor wat betreft het aantal handtekeningen).
Aan de leeftijdsvoorwaarde wordt niet getornd.
Er werd daarnaast geopteerd voor een gedifferentieerd reglement, met een onderscheid tussen het recht om vragen te
stellen en het recht om voorstellen in te dienen.
FINANCIËLE IMPACT
Geen rechtstreekse impact
PLANNINGSCONTEXT
Het betreft een decretale opdracht die kadert in actieplan AP5-2 (Het versterken van de burgerparticipatie) binnen
beleidsdoelstelling BD-5 (Oudenburg, stad met een actieve en transparante communicatie)
BERAADSLAGING EN STEMMING
Na bespreking, toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
artikel 1: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 4 juli
2013, en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014, van 24 april 2014, van 23 maart 2017 en van 26

oktober 2017, wordt als volgt gewijzigd.
(1) De tussentitel voor artikel 60 wordt vervangen door volgende titel.

PARTICIPATIE DOOR DE BURGER: VRAGEN EN VOORSTELLEN VAN BURGERS EN
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD
(2) Artikel 60 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
"artikel 60 - § 1: Inwoners van de stad kunnen, via een handtekeningenactie, voorstellen en vragen over de stedelijke
beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad laten inschrijven en aansluitend ook toelichten
tijdens de gemeenteraad.
Een voorstel van de burger is een verzoek om iets te doen of te laten.
Een vraag van de burger is een verzoek om informatie of extra duiding.
De voorstellen en de vragen van de inwoners van de stad worden behandeld als eerste punt na de goedkeuring van de
notulen en het verslag van de vorige vergadering,
Er wordt (maximum) een uur voorzien voor het behandelen van voorstellen of vragen van inwoners per gemeenteraad.
De voorstellen en de vragen die niet aan bod komen, worden automatisch verdaagd naar de volgende zitting waar ze bij
voorrang worden behandeld.
§ 1 bis: Een inwoner kan meerdere vragen of voorstellen indienen maar er wordt maximaal een vraag of voorstel per
inwoner per raadszitting behandeld.
§ 2: De vraag van de burger moet ondersteund worden door minstens 50 inwoners van de stad die 16 jaar of ouder zijn
op het ogenblik van het indienen van de vraag.
Het voorstel van de burger moet ondersteund worden door minstens 75 inwoners van de stad die 16 jaar of ouder zijn
op het ogenblik van het indienen van het voorstel.
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3.

De gegevens en de handtekeningen van deze personen worden verzameld op een lijst, die samen met het
verzoekschrift wordt ingediend.
Om de controle op de naleving van de voorwaarden uit te kunnen voeren dient de lijst de voornaam en naam,
geboortedatum, adres en handtekening van de ondersteunende inwoners bevatten.
De lijst wordt binnen de 14 dagen na de behandeling van het voorstel of de vraag op de gemeenteraad vernietigd.
§ 3: Het voorstel of de vraag van de burger wordt schriftelijk ingediend via een daartoe voorzien formulier en wordt,
samen met de lijst en de identiteitsgegevens van de ondersteunende inwoners en hun handtekeningen, bezorgd aan de
algemeen directeur per e-mail (via algemeen.directeur@oudenburg.be) of per brief (p/a Weststraat 24, 8460
Oudenburg). Bij het formulier dienen ook alle nuttige stukken gevoegd te worden die de vraag of het voorstel kunnen
verduidelijken.
Het blanco verzoekformulier is beschikbaar op de stedelijke website.
De algemeen directeur brengt dit verzoek onmiddellijk ter kennis van de voorzitter van de gemeenteraad en van het
college van burgemeester en schepenen, meldt ontvangst van het verzoek aan de aanvrager en laat de vormvereisten
en ontvankelijkheidsvereisten verifiëren. Hij meldt het resultaat van de verificatie aan de voorzitter van de
gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen,
§ 4: Om te kunnen worden behandeld, moet het onderwerp van het voorstel of de vraag van de burger:
- onder de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad vallen, zoals omschreven in het decreet lokaal bestuur;

- uitwerking hebben op en in zijn territoriale omschrijving beperkt blijven tot het grondgebied van de stad Oudenburg;
- een thema of onderwerp behandelen dat mag worden behandeld in openbare zitting.
§ 5: Het voorstel of de vraag wordt als onontvankelijk beschouwd als:
1 ° niet het hier voor bestemd formulier wordt gebruikt;
2° het formulier anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
3° het formulier niet wordt ondersteund door een lijst met gegevens en handtekeningen van 50, respectievelijk 75

burgers die gedomicilieerd zijn in de stad en 16 jaar of ouder zijn op het ogenblik van het indienen van het formulier;
4° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
5° het verzoek onredelijk is, te vaag of kennelijk niet ernstig;

6° het taalgebruik ervan beledigend is;
7° het uitsluitend een vraag is om statistische gegevens of documentatie te verkrijgen;

8° het uitsluitend een klacht of een melding betreft;
9° de vraag of het voorstel niet duidelijk en concreet werd geformuleerd.
§ 6: Indien het voorstel of de vraag niet kan worden behandeld om redenen zoals vermeld in §§ 4 en 5, dan stelt de
algemeen directeur de indiener hiervan onverwijld in kennis.
§ 7: Is het voorstel of de vraag van de burger ontvankelijk en kan het worden behandeld, dan wordt het voorstel of de
vraag op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad geplaatst indien de vraag minstens 10 dagen, en het voorstel
minstens 20 dagen vóór de uiterlijke datum waarop de oproeping voor de vergadering in kwestie moet worden
verstuurd, werd ontvangen. Wordt het voorstel of de vraag later ingediend, dan komt het voorstel of de vraag op de
agenda van de eerste zitting die daarop volgt.
§ 8: De algemeen directeur brengt de indiener van het voorstel of de vraag op de hoogte van datum en uur van de
zitting waarop het onderwerp wordt behandeld.
§ 9 : De indiener of de persoon die op het formulier wordt aangeduid als spreker, moet het voorstel of de vraag komen
toelichten op de zitting. Hij/zij kan zich voor de toelichting laten bijstaan door een persoon naar keuze.
De persoon richt zich bij het spreken tot de voorzitter van de gemeenteraad. Voor de toelichting wordt de spreektijd van
deze persoon beperkt tot 10 minuten.
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De spreker dient zich te houden aan de vraag of het voorstel zoals ingediend. Tijdens de toelichting mogen onder geen
beding nieuwe vragen worden gesteld of aanvullende voorstellen worden gedaan,
§ 10: Indien de vraag of het voorstel om een of andere reden niet kan toegelicht worden tijdens de gemeenteraad in
kwestie, wordt de behandeling ervan verdaagd naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting, waar de vraag of het
voorstel bij voorrang wordt behandeld."
artikel 2: De overige bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 4

juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014, van 24 april 2014, van 23 maart 2017 en van
26 oktober 2017, blijven ongewijzigd,
artikel 3: Dit besluit treedt in werking op heden.
artikel 4: Dit besluit zal worden opgenomen op de lijst met besluiten van de gemeenteraad die binnen de tien dagen
door de burgemeester zal worden bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van de
datum waarop de besluitenlijst via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
artikel 5: De wijziging van het reglement zal binnen de tien dagen door de burgemeester worden bekendgemaakt via de
webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd gewijzigd als de
datum waarop de wijziging via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de wijziging zullen moeten blijken uit de aantekening in een
speciaal daartoe gehouden register.
Het gewijzigde reglement zal tezelfdertijd ook in een integrale gecoördineerde versie via de webtoepassing van de
gemeente worden gepubliceerd.
artikel 6: Op dezelfde dag als de bekendmaking van de wijziging van het reglement via de webtoepassing van de
gemeente wordt de toezichthoudende overheid (in casu de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de
instructies van de Vlaamse Regering) op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan, ter kennisgeving en met het
oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht. Dit zal geschieden met een beveiligde zending via het
(digitaal) Loket voor Lokale Besturen (de online toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor
gegevensdeling tussen de lokale besturen en het agentschap). Een afschrift van deze beslissing zal worden
meegestuurd.

artikel 7: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de stafdienst, aan de dienst secretariaat en aan de dienst
communicatie.

Namens de Raad,
De algemeen directeur De voorzitter
(Get.) JoharrRoss^el

(Get) Stefaan Reynaert
Voor eensluidend uittreksel,
De algemeen directeur \ De burgemeester
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