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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW.RAAD

ZITTING VAN 24 oktober 2O19

Aanwezig: DesloovereKoen,Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Voorzitter vast bureau;

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle en Kurt Fonteyne,

Schepenen;

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Olivier,

Steenmans Marcel, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raad-

sleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Verontschuldigd: Vermeulen Sandy, Van De Populiere Marleen, Raadsleden.

DAGORDE: Alsemeen bestuur. Reelement pa cioatie en insoraak. Goedkeurins.

De OCMW-raad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en later wijzigingen;

Gelet op de organieke wet op de OCMW's van 8 juli 1976;

Gelet op artikel 304 van het decreet Lokaal bestuur houdende dat de raad een beleid voert op

het vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen, met inbegrip van een regeling

over het recht van inwoners om voorstellen en vragen te zetten op de agenda van de raad;

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019;

Op voorstel van het vast bureau;

Gelet op de besprekingen in de raad;

BESLUIT met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) en 1 onthouding
(onafhankelijk):

Art.l. De OCMW-raad keurt het reglement participatie en inspraak goed zoals in bijlage van dit be-

slu it.

Inleidende bepalingen
Art.l. - Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 3O4 van het decreet Lokaal Bestuur, nadere

invulling aan de vormen van inspraak en participatie, in het bijzonder aan het recht van inwoners

om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad te zetten.
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Art. 2 - Dit reglement is evenwel niet beperkend bedoeld. Naast de inspraakvormen die in dit
reglement uitdrukkelijk worden genoemd, kan het bestuur steeds andere vormen van inspraak en
participatie hanteren om belanghebbenden te informeren, consulteren en betrekken.

Art. 3 - Dit reglement doet bijgevolg geen afbreuk aan de regeling van bestaande vormen van
participatie en inspraak (zoals adviesraden, andere overlegstructuren, verzoekschriften,
meldingen, klachtenbehandeling ...).

Voorstellen en vragen van inwoners
Art. 4 - ledere inwoner van Wortegem-Petegem, ouder dan 16 jaar, heeft het recht om voorstellen
en vragen op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad te laten zetten.

Art. 5 - De aanvraag om een voorstel of vraag op de gemeente- of OCMW-raad te brengen, wordt
schriftelijk ingediend, in de vorm van een gemotiveerde nota, bij de stafmedewerker. Samen met
de nota worden alle nuttige stukken toegevoegd voor de juiste beoordeling van wat precies
voorgesteld of gevraagd wordt. De indiener vermeldt in de aanvraag duidelijk dat het om een
voorstel of vraag in het kader van dit inspraakreglement gaat.

Art. 6 - Het voorstel of de vraag moet over de gemeentelijke of OCMW-beleidsvoering, -

beslu itvorming of -dienstverlening gaan.

Art.7 - Voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen gemeentelijke bevoegdheid of
respectievelijk een bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
betreffen, zijn niet ontvankelijk.

Art. 8 - Worden evenmin als voorstellen of vragen in de zin van dit reglement beschouwd:
o het enkel aanbrengen van feiten, meningen of kritiek, zonder een duidelijk voorstel of

duidelijke vraag
. vragen omtrent persoonlijke kwesties
. vragen om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten
o àêl'lvràBen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een specifieke aanvraag-,

bezwaar-, of beroepsprocedure bestaat.

Art. 9 - De gemeenteraad en de OCMW-raad beantwoorden respectievelijk de vragen en
voorstellen die inhoudelijk tot hun bevoegdheid horen én ondertekend zijn door 1OO inwoners van
Wortegem-Petegem die minstens 16 jaar oud zijn op de datum van indiening. Naast een
handtekening dient tevens de naam en het adres van elke ondertekenaar vermeld te worden op de
aanvraag van het voorstel of de vraag. Voor de controle van die leeftijdsvoonrvaarde moet de
aanvrager voor alle ondertekenaars ook hun geboortedatum vermelden.

Art. 10 -De voorstellen en vragen die niet voldoen aan de in artikelen 5,6,7,8 en 9 beschreven
vereisten worden, naargelang de materie, behandeld door het college van burgemeester en

schepenen en vallen bijgevolg buiten het kader van dit reglement.
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Art. 11 - De gemeente of het OCMW stuurt aan de indiener, of wanneer door meerdere personen

ondertekend aan de eerste ondertekenaar, een ontvangstmelding.

Art. 12 - Aan het gemeentebestuur gerichte voorstellen en vragen over OCMW-aangelegenheden

worden rechtstreeks naar het OCMW doorgestuurd, voor behandeling volgens de daar geldende

regeling.

Art. 13 - De gemeenteraad en OCMW-raad bezorgt voor de door hen te behandelen voorstellen en

vragen het gemotiveerd antwoord binnen de twee maanden na indiening. Het antwoord wordt

gericht aan de indiener of, wanneer door meerdere personen getekend, aan de eerste

ondertekenaar.

Art. 14 - Voorstellen en vragen van inwoners ontvangen minstens 14 dagen vóór de eerstkomende

gemeente- of OCMW-raad worden op deze eerstkomende raadszitting behandeld. lndien het

voorstel of de vraag later wordt ingediend, behandelt de raad het punt op de volgende zitting.

Art. 15 - Het agendapunt kan door de burger toegelicht worden tijdens de gemeente- of OCMW-

raad. De indieners kunnen hiervoor maximum drie personen afvaardigen die de toelichting op hen

nemen. De toelichting mag hoogstens een kwartier duren.

Art. l6 - De gemeente- of OCMW-raad kan het agendapunt verdagen naar een eerstvolgende

raadszitting, dit in het licht van bijkomend onderzoek of opvraging van informatie door het

college of respectievelijk vast bureau omtrent het ingediende voorstel of de ingediende vraag.

Art. 17 - Het door de gemeente- of OCMW-raad bepaalde gevolg/antwoord (alsook de eventuele

beslissing om het punt te verdagen naar een volgende raadszitting) wordt onverwijld aan de

indiener of eerste ondertekenaar overgemaakt.

Namens de OCMW-raad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur wnd.,

Ogez Cédric.

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Voorzitter,

Desloovere Koen.
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