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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting:

23 november 2020

Plaats

Gemeentehuis (Raadzaal)

Aanwezig:

Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter
Steven Bogaert, Els Kindt, Jos Goethals, Ann Gunst, schepenen
Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Marc Dereere, Guido
Vanwalleghem, Veroniek Vanrobays, Brand Perneel, Sofie Steurbaut,
Delphy Denoo, Steven Kindt, Bart Verhaeghe, Kim Depoortere, Thijs
Deklerck, Ria Ghesquiere, Lies Delameillieure, raadsleden
Ivan Vandenbussche, Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:
Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt:

Goedkeuren participatiereglement

Aanleiding en voorgeschiedenis
In het decreet lokaal bestuur is opgenomen dat ieder lokaal bestuur een
inspraakreglement of participatiereglement moet opstellen.
Ook hier zijn de voordelen voor burger en lokaal bestuur: er is duidelijkheid, er zijn
duidelijke afspraken, burger krijgt zeggenschap, bestuur oordeelt op basis van reglement
(en de gestelde voorwaarden).
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad zoals goedgekeurd op 25 februari 2019.

Motivering
Het MAT gaf een positief advies op voorliggende aanzet klachtenreglement en aanzet
participatiereglement. Het is een belangrijk element in de ontwikkeling van een
klantvriendelijke organisatie is het bestaan van een transparante, heldere en eenvoudige
klachten- en participatieprocedure. Zo’n klachten- en participatieprocedure heeft zowel
voordelen voor de burgers als voor het lokaal bestuur.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. De Raad keurt het participatiereglement in bijlage goed.
Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Art.3. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Bijlage:
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I. Inleidende 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 burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de
besluitvorming en de dienstverlening.
Deze regeling is niet beperkend bedoeld: naast de inspraakvormen die in dit reglement
uitdrukkelijk worden genoemd, zal het gemeentebestuur steeds ook nog op andere
manieren zijn belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken.

II.
Adviesraden
overlegstructuren

en

andere

Artikel 2 . - De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke adviesraden of andere
overlegstructuren met burgers, verenigingen en/of doelgroepen officieel ingesteld worden
met als opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te
adviseren.
De gemeenteraad stelt voor elke adviesraad of overlegstructuur statuten of een organiek
reglement vast, met daarin nadere aanduiding van het adviesdomein, de (wijze van)
samenstelling, de voornaamste werkingsregels, alsook op welke wijze het gevolg
meegedeeld zal worden dat aan de adviezen wordt gegeven.
Artikel 3 . - De wijze van samenstelling wordt door de gemeenteraad bepaald in functie
van voldoende representativiteit voor het betrokken domein. Gemeenteraadsleden en
leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid
zijn.
Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad of andere overlegstructuur mag
van hetzelfde geslacht zijn. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies
worden uitgebracht.
Aan elke adviesraad of overlegstructuur worden de nodige middelen ter beschikking
gesteld voor een vlotte werking en vervulling van de adviesopdracht.
Artikel 4. - Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere
regelgeving ingesteld zijn, gelden de betreffende hogere voorschriften inzake taak,
bevoegdheid, samenstelling en werking.

II. Inspraakvergaderingen,
openbare onderzoeken e.d.

enquêtes,

Artikel 5. - Het gemeentebestuur kan zowel over algemene thema’s als over specifieke
dossiers inspraakvergaderingen, bewonersbevragingen, enquêtes en dergelijke
organiseren.
Hun praktische organisatie gebeurt in functie van een maximaal bereik van de betrokken
doelgroep(en). Zij worden goed gecommuniceerd. Hun praktische modaliteiten (vorm,
plaats, tijdstip, termijn, …) zijn voldoende laagdrempelig en burgervriendelijk.
Artikel 6. - Openbare onderzoeken die voorgeschreven zijn door bijzondere
regelgevingen (bijv. inzake ruimtelijke ordening, …) worden georganiseerd
overeenkomstig de bijzondere bepalingen daaromtrent.

IV. Meldingen, klachten e.d.
Artikel 7. - Via de website kan eenieder meldingen of suggesties doen, vragen stellen of
klachten indienen met betrekking tot de dienstverlening.
Artikel 8. - Voor tweedelijnsklachten over de dienstverlening kan men overeenkomstig
de bepalingen van het reglement klachtenbehandeling lokaal bestuur Lichtervelde klacht
indienen.

V. Verzoekschriften en voorstellen aan
de bestuursorganen
Artikel 9 . - Eenieder kan aan de gemeentelijke bestuursorganen verzoekschriften,
voorstellen en vragen richten met betrekking tot het gemeentelijk beleid en de
gemeentelijke dienstverlening.
De praktische modaliteiten zijn geregeld in artikel 37 en 38 van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad en artikel 37 en 38 van het huishoudelijk reglement van
de OCMW-raad.
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VI. Gemeentelijke volksraadplegingen
Artikel 10 . - Voor gemeentelijke volksraadplegingen, op initiatief van de gemeenteraad
of op verzoek van de inwoners, gelden de voorwaarden en de organisatieregels van de
artikelen 305 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

VII. Slotbepalingen
Artikel 11. - Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring door de gemeenteraad in
werking.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche
Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
Burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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