Wijziging van het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad in
verband met het recht op burgerinitiatief
“Artikel 14 bis:
Elke inwoner van de gemeente heeft het recht om een punt ter debat en ter stemming voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Onder “inwoner van de gemeente” verstaat men:
Elke natuurlijke persoon van minstens 16 jaar oud die is ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente.
Elke persoon kan maximaal een burgerinitiatief per semester indienen.
Tijdens de twaalf maanden die voorafgaan aan de gemeenteraadsverkiezingen mag geen enkel
burgerinitiatief worden ingediend.
Gemeenteraadsleden beschikken niet over dit initiatiefrecht.
Artikel 14 ter:
Het burgerinitiatief moet worden gericht aan de burgemeester en overhandigd worden aan het
Gemeentesecretariaat (1e verdieping van het gemeentehuis).
Om ontvankelijk te zijn, moet het ontwerp van het burgerinitiatief voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. Opgesteld zijn in het Frans of in het Nederlands.
2. De handtekeningen verzameld hebben van minstens 750 burgers ouder dan 16 jaar die zijn
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente met vermelding van naam, voornaam,
geboortedatum en adres.
3. Vergezeld zijn van een toelichtende nota of van elk ander document dat de gemeenteraad
meer duidelijkheid geeft.
4. Betrekking hebben op:
a) een onderwerp dat valt onder de beslissingsbevoegdheid van het college van burgemeester en
schepenen of van de gemeenteraad;
b) een onderwerp dat valt onder de adviesbevoegdheid van het college van burgemeester en
schepenen of van de gemeenteraad voor zover die bevoegdheid een onderwerp heeft dat betrekking
heeft op het gemeentelijke grondgebied.
5. geen bijzonder(e) belang (of belangen) bevorderen.
6. Geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie.
7. Niet in strijd zijn met de fundamentele vrijheden en rechten en geen racistisch, seksistisch of
xenofoob karakter hebben.
Artikel 14 quater:
Nadat het college van burgemeester en schepenen de vraag ontvankelijk heeft verklaard, zet het het
burgerinitiatief op de agenda van de eerste gemeenteraadszitting die plaatsvindt na de 30e
kalenderdag volgend op zijn beslissing.
Als het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het initiatief niet-ontvankelijk is, moet
het zijn beslissing speciaal motiveren.
Het ontwerp van het burgerinitiatief dat als dusdanig op de agenda wordt gezet wordt voor elke zitting
aan de leden van de gemeenteraad meegedeeld.
Per gemeenteraadszitting mag slechts een punt op de agenda staan op basis van artikel 14 bis.
Artikel 14 quinquies:
De burger die het initiatief steunt stelt het voor aan de gemeenteraad. Hij beschikt daarvoor over
maximaal 15 minuten.
De leden van de gemeenteraad gaan na een debat van maximaal één uur over tot een stemming voor
of tegen.

De gemeenteraad kan ook een tegenvoorstel voorleggen binnen een termijn van maximaal een jaar.
In voorkomend geval wordt dat voorstel ter stemming voorgelegd aan zowel de gemeenteraad als aan
de ondertekenaars van het burgerinitiatief.
Het college van burgemeester en schepenen kan ook een tegenvoorstel voorleggen binnen een termijn
van maximaal een jaar.
In voorkomend geval wordt dat voorstel ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad na
raadpleging van de ondertekenaars van het burgerinitiatief.
Artikel 14 sexies:
Als de gemeenteraad in meerderheid tegen het project stemt dat gesteund wordt door het
burgerinitiatief, neemt hij vervolgens een beslissing over de noodzaak om al dan niet een
burgerraadpleging te organiseren over de problematiek in kwestie.
In geval van een ongunstige stemming moet de gemeenteraad uitvoerig motiveren waarom hij het
project dat gesteund wordt door het burgerinitiatief niet aanneemt.
Artikel 14 septies:
Als de gemeenteraad in meerderheid voor een tegenvoorstel stemt dat het oorspronkelijke ontwerp
dat gesteund wordt door de ondertekenaars van het burgerinitiatief wijzigt, dan worden die laatsten
opgeroepen binnen een maand na de stemming van de gemeenteraad zodat zij zich voor of tegen het
tegenvoorstel kunnen uitspreken dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Er is een quorum van 25 procent aanwezige ondertekenaars van het burgerinitiatief vereist en
volmachten zijn daarbij niet toegelaten.
Als de aanwezige ondertekenaars in meerderheid voor het tegenvoorstel van de gemeenteraad
stemmen, wordt dat tegenvoorstel definitief goedgekeurd.
Als de aanwezige ondertekenaars in meerderheid tegen het tegenvoorstel van de gemeenteraad
stemmen, moet de gemeenteraad tijdens de volgende gemeenteraadszitting een beslissing nemen
over de noodzaak om al dan niet een burgerraadpleging te organiseren over de problematiek in
kwestie via een stemming.
Artikel 14 octies:
Naar aanleiding van de goedkeuring van het recht op burgerinitiatief zal het college een
begrotingswijziging voorstellen aan de raad en dat in naleving van de geldende wettelijke bepalingen.
Als de middelen die nodig zijn voor de goede uitvoering van het burgerinitiatief niet beschikbaar zijn
in de begroting van het lopende jaar, dan worden die ingeschreven in de begroting van het jaar dat
volgt.”

