Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting:

14 december 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 reglement Ereburgerschap

Aanleiding en voorgeschiedenis
Onze gemeente beschikt niet over een reglement Ereburgerschap. Deze titel heeft een
ceremoniële waarde, waaruit de erkentelijkheid van de gemeente en haar bevolking blijkt
ten aanzien van de verdiensten van de ereburger.
Het is aangewezen om hiervoor criteria vast te leggen.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Motivering
Positief advies vanuit de cultuurraad.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. De raad keurt keurt het reglement 'Ereburgerschap" in bijlage goed.
Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Art.3. Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 &, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Bijlage:
Reglement toekenning titel Ereburger van de gemeente Lichtervelde
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ARTIKEL 1
Er wordt een ereburgerschap van de gemeente Lichtervelde ingesteld. De toekenning van
het ereburgerschap kan slechts gebeuren wanneer alle onderstaande voorwaarden voldaan
worden en wanneer de hieronder beschreven procedure gevolgd werd.
Algemene bepalingen
ARTIKEL 2
Aan de toekenning van de titel van ereburger zijn noch rechten noch plichten of geldelijke
vergoeding of bezoldiging verbonden. De titel heeft enkel een ceremoniële waarde die de
erkentelijkheid van de gemeente Lichtervelde en haar inwoners uitdrukt t.o.v. deze
persoon.
Voorwaarden
ARTIKEL 3
Een kandidaat moet opgegroeid zijn in Lichtervelde en/of er gewoond hebben.
ARTIKEL 4
Enkel een natuurlijk persoon van onberispelijk gedrag, kan de titel ontvangen.
ARTIKEL 5
Om de titel van ereburger te ontvangen moet de persoon voldoen aan minstens één van
deze voorwaarden:
- Hij of zij heeft een prestatie geleverd die van nationaal (gewestelijk) topniveau is, en de
uitstraling van de sector waarin hij of zij actief is, heeft bevorderd.
- Hij of zij heeft bijgedragen tot de welvaart of het welzijn van de gemeente.
- Hij of zij heeft de gemeente een (inter)nationale uitstraling bezorgd.
ARTIKEL 6
Er staat geen beperking op de termijn waartussen de prestatie geleverd wordt en het
moment dat een kandidaat voorgedragen kan worden. Men kan vele jaren erna
voorgedragen worden, of net na een grote prestatie.
Procedure
ARTIKEL 7
Ieder individueel persoon, adviesraad, vereniging of instelling kan een voorstel tot
nominatie indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 8
Het voorstel tot nominatie dient schriftelijk te gebeuren en moet gestaafd zijn met nuttige
bewijsstukken in om het even welke vorm.
ARTIKEL 9
Het college van burgemeester en schepenen wint advies in bij de desbetreffende
adviesraad.
ARTIKEL 10
A.d.h.v. een gemotiveerd advies van het college van burgemeester en schepenen kent de
gemeenteraad de titel van ereburger al dan niet toe. Het college van burgemeester en
schepenen baseert hun gemotiveerd advies op het ontvangen voorstel tot nominatie met
de nuttige bewijsstukken en op het advies van de desbetreffende adviesraad.
ARTIKEL 11
De kandidaat moet akkoord gaan met de titel en aanvaardt een blijvende verbondenheid
met de gemeente Lichtervelde. Dit gebeurt door de ondertekening van het Gulden Boek
van de gemeente Lichtervelde waarin het ereburgerschap wordt opgetekend met de
identiteitsgegevens en de reden van het verlenen van het ereburgerschap.
ARTIKEL 12
De titel van ereburger kan ook postuum toegekend worden.
Slotbepalingen
ARTIKEL 13
De titel kan te allen tijde worden toegekend aan één of meerdere personen.
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ARTIKEL 14
Het ereburgerschap kan door de gemeenteraad vervallen worden verklaard indien hiervoor
ernstige redenen zijn. Dit gebeurt al dan niet op voorstel van het college van
burgemeester en schepenen.
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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