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Participatiereglement stad Bilzen

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald Titel 6 omtrent de participatie van de burger
Besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 houdende goedkeuring reglement inzake
klachtenbehandeling

FEITELIJKE CONTEXT
Het decreet Lokaal Bestuur geeft de besturen de opdracht om hun burgers zoveel mogelijk bij het
beleid te betrekken en zij krijgen tevens de vrijheid om deze participatie te organiseren.
In een participatiereglement kan een dergelijke participatiebeleid geconcretiseerd worden.

MOTIVERING
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 welteverstaan niet beperkend bedoeld: naast de inspraakvormen die in dit reglement
uitdrukkelijk worden genoemd, zal het stadsbestuur steeds ook nog op andere manieren zijn
belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken.

BESLISSING
Enig artikel

De gemeenteraad keurt navolgend reglement goed:

PARTICIPATIEREGLEMENT STAD BILZEN
Adviesraden
Artikel 1. - De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden of andere overlegstructuren met
burgers, verenigingen en/of doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het
stadsbestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren.
De adviesraad of overlegstructuur stelt voor zichzelf een huishoudelijk reglement vast, met daarin
nadere aanduiding van het adviesdomein, de samenstelling, de werkwijze, manier van communiceren
en de nodige ondersteuning. De inhoud van dit huishoudelijk reglement past binnen de algemene
afsprakennota die door de gemeenteraad overkoepelend wordt goedgekeurd voor alle adviesraden
en overlegstructuren.
Artikel 2. - 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 3. - Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere regelgeving
ingesteld zijn, gelden de betreffende hogere voorschriften inzake taak, bevoegdheid, samenstelling
en werking.

Inspraakvergaderingen, enquêtes, gesprekstafels, openbare onderzoeken e.d.
Artikel 4. - Het stadsbestuur kan zowel over algemene thema’s als over specifieke dossiers
inspraakvergaderingen, bewonersbevragingen, enquêtes, gesprekstafels 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 5. - Openbare onderzoeken die voorgeschreven zijn door bijzondere regelgevingen (bijv.
inzake ruimtelijke ordening, …) worden georganiseerd overeenkomstig de bijzondere bepalingen
daaromtrent.

Meldingen, klachten e.d.
Artikel 6. - Eenieder kan bij het lokaal bestuur meldingen of suggesties doen, vragen stellen met
betrekking tot de dienstverlening via de daarvoor bestemde meldingskaart in het stedelijk
infomagazine als via de website www.bilzen.be.
Artikel 7. - Bepaalde klachten die niet als een melding of suggestie kunnen beschouwd worden,
kunnen gemeld worden op het mailadres klachtenmeldpunt@bilzen.be via de procedure zoals
vermeld in het reglement inzake de klachtenbehandeling, goedgekeurd door de gemeenteraad op 7
april 2020.

Voorstellen van burgers
Artikel 8. - Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering
en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te zetten.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het daartoe bestemde formulier dat terug te vinden is op
de website van de stad via de volgende link: https://www.bilzen.be/gemeenteraad.

Artikel 9. - Voor het indienen van een dergelijk voorstel gelden de volgende voorwaarden:
Er dient minstens 1% van de inwoners ouder dan 16 jaar dit voorstel te steunen.
De deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
- De volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben
Als bijlage dient toegevoegd te worden:
-

Een lijst met voldoende aantal deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
Het invulformulier moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden
van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
- Een gemotiveerde nota met nader omschreven voorstellen en vragen over de
gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening.
- Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij
het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te
kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering
van de raad.
De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift
opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk
gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Verzoekschriften aan de bestuursorganen
Artikel 10. – De procedure en voorwaarden voor het indienen van verzoekschriften wordt voorzien in
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en wordt hierna integraal overgenomen.
Artikel 11. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend,
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
De verzoekschriften kunnen gericht worden aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander
orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te
laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.
De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de
inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt
dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort,
zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan
het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het loutere mening is en geen concreet verzoek;
3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Artikel 12. - De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens veertien dagen voor de vergadering
werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende
vergadering.
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en
schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan
uitleg te verstrekken.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de
gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het
recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Volksraadplegingen
Artikel 13. - Voor gemeentelijke volksraadplegingen, op initiatief van de gemeenteraad of op verzoek
van de inwoners, gelden de voorwaarden en de organisatieregels van Titel 6, hoofdstuk 3 (artikel 305
e.v.) van het Decreet Lokaal Bestuur en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Slotbepalingen
Artikel 14. - De bepalingen van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing voor het OCMW
en zijn organen.
Artikel 15. - Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan conform artikel
288 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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De voorzitter,
Guy Sillen
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De algemeen directeur,
Kristien Schoofs
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De voorzitter,
Guy Sillen

