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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 27 JUNI 2019
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Leon Alders, Linda Vissers, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim
Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax,
Sofie Monsieurs en Tine Kwanten, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering
Participatie - inspraakreglement.
Aanleiding en doel
De gemeenteraad dient een beleid uit te werken inzake inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan
organen van het lokaal bestuur.
Juridische gronden
Artikel 304 van het decreet over het lokaal bestuur.
Motivering
De gemeenteraad dient een beleid te voeren op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van
de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de
agenda van de gemeenteraad te zetten.
Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet, heeft iedereen het recht verzoekschriften in te dienen bij de organen
van de gemeente en bij de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Onder voorbehoud van andersluidende sectoriële bepalingen, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de
organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het
gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren mag
daarbij van hetzelfde geslacht zijn. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden
uitgebracht.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen ook andere initiatieven nemen om de inspraak
van de burgers te bevorderen.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT :
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.
Het gemeentebestuur wil met iedereen die betrokken is bij de gemeente, zoals inwoners, ondernemers,
organisaties, medewerkers en bezoekers, bouwen aan Pelt.

Op de vraag hoe inwoners inspraak te geven of te betrekken is geen standaard antwoord mogelijk. De gemeente Pelt
maakt hiervoor gebruik van bouwstenen die op maat van het onderwerp of het traject kunnen ingezet worden.
Burgers worden zo vroeg mogelijk betrokken in besluitvormingstrajecten.
Naast de inspraakvormen die in dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, zal het gemeentebestuur steeds ook
nog op andere manieren belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken.
II. Adviesorganen
Artikel 2.Voor de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze
het gemeentebestuur te adviseren gelden de voorwaarden van artikel 304 § 3 van het decreet Lokaal Bestuur. Voor
volgende sectoren wordt een adviesorgaan ingericht:
Beheer vrijetijdsinfrastructuur
Bibliotheek
Cultuur
Gezin
Gezondheid
Jeugd
Klimaat
Landbouw
Mondiale werking
Sport
Welzijn
Artikel 3.Adviesorganen zijn open platformen die de volledige sector vertegenwoordigen en waaraan eenieder die mee wil
bouwen aan Pelt kan deelnemen.
Binnen deze platformen kunnen burgers een losser of sterker engagement opnemen.
Burgers die een sterker engagement willen opnemen worden samen gebracht in een panel dat verder opgedeeld is
in een kern en denk- en doegroepen.
Uitgezonderd de schepen bevoegd voor de sector, kunnen gemeenteraadsleden en leden van het college van
burgemeester en schepenen geen lid zijn van de kern van het adviesorgaan.
Artikel 4.Ten hoogste twee derde van de leden van deze raden en de overlegstructuren is van hetzelfde geslacht.
Artikel 5.Deze adviesorganen geven advies op vraag van het bestuur en nemen daarnaast ook zelf initiatief om advies te
geven.
Artikel 6.Het verslag van de bijeenkomsten van deze adviesorganen wordt via intranet beschikbaar gesteld aan de
gemeenteraadsleden.
Artikel 7.Het gemeentebestuur geeft een gemotiveerd antwoord indien een advies niet gevolgd wordt.
Artikel 8.Voor een vlotte werking en vervulling van de adviesopdracht wordt aan elk adviesorgaan of overlegstructuur de
nodige middelen ter beschikking gesteld, zoals vergaderfaciliteiten, informatie, personeelsondersteuning.

Artikel 9.Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere regelgeving ingesteld zijn, gelden de
betreffende hogere voorschriften inzake taak, bevoegdheid, samenstelling en werking.
III. Inspraakvergaderingen, enquêtes, openbare onderzoeken e.d.
Artikel 10.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 aan de doelgroep(en). Hun praktische modaliteiten (vorm, plaats, tijdstip, termijn, …) zijn
voldoende laagdrempelig en burgervriendelijk.
De praktische uitvoering van bovenstaande initiatieven wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 11.Openbare onderzoeken die voorgeschreven zijn door bijzondere regelgevingen (bijv. inzake ruimtelijke ordening, …)
worden georganiseerd overeenkomstig de bijzondere bepalingen daaromtrent.
VI. Verzoekschriften, voorstellen en vragen
Artikel 12.Eenieder kan aan de gemeentelijke bestuursorganen verzoekschriften, voorstellen en vragen richten met betrekking
tot het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke dienstverlening.
Verzoekschriften, voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen gemeentelijke bevoegdheid zijn, zijn niet
ontvankelijk.
Worden ook niet als verzoekschriften, voorstellen of vragen in de zin van déze bepalingen beschouwd, ook al
zou(den) de indiener(s) ze zo noemen: (1) het enkel aanbrengen van feiten, meningen of kritiek, zonder een duidelijk
verzoek of voorstel; (2) vragen om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten; (3)
aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een specifieke aanvraag-, bezwaar- of
beroepsprocedure bestaat.
Artikel 13.Het verzoekschrift, voorstel of vraag moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met vermelding van
naam, voornaam en adres van de indiener. Als er meerdere indieners, zijn, moet voor allen naam, voornaam, adres
en handtekening vermeld staan.
Men vermeldt bovenaan duidelijk dat het om een verzoekschrift, voorstel of vraag in het kader van dit
inspraakreglement gaat. Men voegt alle nuttige informatie of stukken bij voor een juiste beoordeling van wat precies
voorgesteld of gevraagd wordt.
Artikel 14.De gemeenteraad behandelt de verzoekschriften, voorstellen en vragen die inhoudelijk tot zijn
beslissingsbevoegdheid behoren.
De andere verzoekschriften, voorstellen en vragen worden, naargelang de materie, behandeld door het college van
burgemeester en schepenen of door de burgemeester.

Artikel 15.Aan de indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar, wordt een
ontvangstmelding gestuurd met aanduiding welk orgaan het verzoekschrift, voorstel of vraag zal behandelen.
Nadere uitleg wordt gegeven als dat een ander orgaan is dan tot wie de indiener(s) zich richtte(n).
Aan het gemeentebestuur gerichte verzoekschriften, voorstellen of vragen over OCMW-aangelegenheden worden
rechtstreeks naar het OCMW doorgezonden, voor behandeling volgens de daar geldende regeling. Die doorzending
wordt meteen gemeld aan indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste
ondertekenaar.
Artikel 16.De burgemeester en het college van burgemeester en schepenen bezorgen voor de door hen te behandelen
verzoekschriften, voorstellen en vragen hun gemotiveerd antwoord binnen de drie maanden na indiening aan de
indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar.
Artikel 17.Verzoekschriften, voorstellen en vragen die door de gemeenteraad te behandelen zijn worden door de voorzitter
geagendeerd uiterlijk op de tweede reguliere gemeenteraadszitting na de indiening.
De gemeenteraad beslist over het gemotiveerde gevolg/antwoord dat aan het verzoekschrift, voorstel of vraag
wordt gegeven. Als de raad dat aangewezen acht, kan hij, voor eerst nog bijkomend onderzoek door het college, de
beslissing over het gevolg/antwoord verdagen naar zijn eerstvolgende vergadering.
Het door de gemeenteraad bepaalde gevolg/antwoord (alsook de eventuele beslissing tot verdaging naar de
eerstvolgende vergadering) wordt onverwijld aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, voorstel of vraag
meegedeeld.
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