INSPRAAKREGLEMENT
Vastgesteld bij besluit gemeenteraad op 25 juni 2019

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:
Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het decreet lokaal bestuur, nadere
invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de
burger en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de
dienstverlening.
Deze regeling is welteverstaan niet beperkend bedoeld: naast de inspraakvormen die in
dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, zal het gemeentebestuur ook nog op
andere manieren zijn belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken.
ADVIESRADEN
Artikel 2:
De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke adviesraden ingesteld worden met als
opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren.
Voor de gemeente Londerzeel worden volgende adviesraden ingesteld:
 JAL,
 GECORO
 LOK
Deze adviesorganen zijn geregeld via specifieke hogere regelgeving inzake taak,
bevoegdheid, samenstelling, werking en adviezen.
Artikel 3:
Gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen
geen stemgerechtigd lid zijn.
Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad mag van hetzelfde geslacht
zijn. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
BURGERPANEL
Artikel 4:
De gemeenteraad richt een burgerpanel in. Het panel bestaat uit een representatieve
groep inwoners.
De samenstelling is tweeledig:
 enerzijds inwoners via een willekeurig (ad random) selectie uit het bevolkingsbestand
(vanaf 16 jaar),
 anderzijds inwoners via kandidaatstelling na oproep in het gemeentelijk
informatieblad.
Artikel 5:
Het gemeentebestuur zal dit panel inzetten om advies te verlenen volgens:
 territoriale of geografische inspraak,
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 thematische inspraak,
 doelgroepeninspraak.
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen en leden
van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen in het burgerpanel geen
stemgerechtigd lid zijn.
Ten hoogste twee derde van de leden van het burgerpanel mag van hetzelfde geslacht
zijn.
Artikel 6:
Deelnemen aan het burgerpanel wordt laagdrempelig gehouden door leden de
mogelijkheid te geven om zowel online, telefonisch als fysiek (aanwezigheid op een
vergadering), te laten participeren. Het doel is om gebruik te kunnen maken van de
ideeën en denkkracht van de inwoners en op een snelle en betrouwbare manier inzicht te
verwerven in wat er leeft in de gemeente.
OPENBARE ONDERZOEKEN, INFOMOMENTEN, HOORZITTINGEN
Artikel 7:
Het gemeentebestuur kan over specifieke dossiers infomomenten, hoorzittingen e.d.
organiseren.
De praktische organisatie gebeurt in functie van een maximaal bereik van de betrokken
doelgroep(en). Zij worden goed gecommuniceerd. De praktische modaliteiten (vorm,
plaats, tijdstip, termijn,…) zijn voldoende laagdrempelig en burgervriendelijk.
Artikel 8:
Openbare onderzoeken die voorgeschreven zijn door bijzondere regelgevingen
(bv. inzake ruimtelijke ordening,…) worden georganiseerd overeenkomstig de bijzondere
bepalingen daaromtrent.
VRAGEN AAN DE GEMEENTERAAD OF OCMW-RAAD
Artikel 9:
Na de behandeling van de punten op de agenda en vóór de geheime zitting heeft de
burger de mogelijkheid om vragen te stellen.
De vraag moet beantwoorden aan volgende voorwaarden:
 ze mag niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college of
vast bureau te kennen,
 de vraag mag niet verplichten tot het voeren van kostelijke studies, opzoekingen,
opmaken van statistische gegevensbestanden of het houden van enquêtes,
 de inhoud mag geen betrekking hebben op de agendapunten van de gemeente- of
OCMW-raad,
Wanneer een burger de gemeenteraad zal bijwonen, kan hij toch een vraag rond een
bepaald agendapunt stellen. Deze vraag dient vijf kalenderdagen vóór de gemeente- of
OCMW-raad tegen 12u00 schriftelijk ingediend te worden via het mailadres
directeur@londerzeel.be
Op mondelinge vragen zal in de mate van het mogelijke antwoord gegeven worden
tijdens de zitting. Indien dit niet mogelijk is, zal de mondelinge vraag schriftelijk via email aan de verzoeker worden beantwoord.
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VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE BESTUURSORGANEN
Artikel 10:
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend,
schriftelijk bij de organen van de gemeente of het OCMW in te dienen. De gemeentelijke
organen zijn: de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en
schepenen, het vast bureau, de burgemeester, de voorzitter van het vast bureau, de
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter van de
gemeenteraad of de OCMW-raad, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de
gemeente of het OCMW dat als overheid optreedt. Uit de tekst van het verzoekschrift
moet de vraag duidelijk zijn.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
 de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd,
 het loutere mening is en geen concreet verzoek,
 als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam, voornaam of adres, werd
ingediend,
 het taalgebruik beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het gemeentelijk of OCMW-orgaan doet deze
beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat
het wel geagendeerd kan worden op de het gemeentelijk of OCMW-orgaan.
Indien meerdere personen het verzoek steunen, kunnen ook zij bij dit verzoekschrift hun
gegevens toevoegen.
Het bevoegde orgaan kan beslissen om de verzoeker of, indien het verzoekschrift door
meer personen is ondertekend, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, te horen.
In dat geval kan de verzoeker of de eerste ondertekenaar zich laten bijstaan door een
persoon naar keuze. De verzoeker kan worden gehoord, maar mag niet deelnemen aan
de debatten.
Het orgaan van de gemeente of het OCMW dat bevoegd is om uitspraak te doen over het
verzoekschrift, verstrekt binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift,
een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of aan de eerste ondertekenaar van het
verzoekschrift wanneer dit door meerdere personen is ondertekend.
In geval van een verzoekschrift aan de gemeenteraad of OCMW-raad, plaatst de
voorzitter van de gemeenteraad respectievelijk OCMW-raad, het verzoekschrift op de
agenda van de eerstvolgende gemeenteraad respectievelijk OCMW-raad, indien het
verzoekschrift minstens 14 vrije dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het
verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
De gemeenteraad of OCMW-raad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het
college van burgemeester en schepenen, respectievelijk het vast bureau of naar een
gemeenteraadscommissie (enkel ingeval gemeenteraad) verwijzen 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 gehoord worden door de gemeenteraad
respectievelijk OCMW-raad of een gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de
verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten
bijstaan door een persoon naar keuze.
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De gemeenteraad of OCMW-raad verstrekt binnen 3 maanden na de indiening van het
verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift
door meer personen is ondertekend, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
Binnen de 6 maanden kan er geen verzoekschrift worden ingediend over hetzelfde
onderwerp door dezelfde persoon of personen.
GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING
Artikel 11:
Voor gemeentelijke volksraadplegingen, op initiatief van de gemeenteraad of op verzoek
van de inwoners, gelden de voorwaarden en de organisatieregels van de artikel 305 e.v.
van het decreet lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
INWERKINGTREDING
Artikel 12:
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door gemeenteraad en na
bekendmaking.
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