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7 2019_cR_00049 Interpellatierecht - Reglement interpellatierecht burgers -
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer piéter Busselot; mevrouw
Anne MattoU de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk
Van Heymbeeck; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw
Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalehs; de heer Bram Vanden[roecke;
mevrouw Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw
Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer pascal Saenen; de heer
Yves Demanet; mevrouw ValerÍe Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Rogier Lindemans

Beschrijving

Aanleidino en doel
Het bestuur wil aan haar inwnnprs de mcrgelÍjkheid geven om rechtstreek informatíe of uiUeg te
krijgen over zaken van algemeen, stedelijk belang. Dit interpellatierecht voor de inwoners krijgt vorm
in het reglement dat ter goedkeuring voorligt.

Advies en motiverinq
Het bestuur wil aan haar inwoners de mogelijkheid geven om rechtstreeks informatie of uitleg te
krijgen over zaken van algemeen, stedelijk belang. Dit interpellatÍerecht voor de inwoners krijgt vorm
in het reglement dat ter goedkeuring voorligt.

Het reglement bepaalt een aantal voorwaarden Ínzake voorwerp, hoedanigheid en aantal indieners,
procedure van indiening en tijdstip.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ontvankelijkheid van de interpellatie. De
uitoefening van dit recht zou plaatsvinden voor de openbare zitting van de gemeenteraad. De
interpellatiezitting vangt ten vroegste aan om 19 uur maar kan variëren in functie van aantal
interpellaties. Er kunnen maximum drie interpellaties per zitting aan bod komen.
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De raadsleden ontvangen de interpellaties samen met de agenda van de gemeenteraad.

Juridische oronden
- Decreet over het lokaal bestuur

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2019.

FinancÍële informatie
Niet ván toepassing

Beleidsinformatie
Niet van toepassing

Artikell
Het reglement interpellatierecht voor de burgers wordt goedgekeurd.

1. Reglement-interpellatierecht-GR2602019,pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2019.pdf

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Atdus bestist in bovenvermetde zitting,
Namens De Gemeenteraad

,

Atgemeen Directeur
van de

Bertrand Demiddeteer

Voor eensluidend afschrlft
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