
 

 

Participatiereglement 



 

Participatiereglement  Pagina 2 

INHOUDSTAFEL 

Inleiding ................................................................................................................................ 3 

Reglement ............................................................................................................................. 3 

1. Toepassingsgebied .................................................................................................................... 3 

2. Adviesraden en andere overlegstructuren ....................................................................................... 3 

3. Inspraakvergaderingen, bevragingen en openbare onderzoeken ............................................................ 4 

4. Meldingen en klachten ............................................................................................................... 4 

5. Verzoekschriften, voorstellen en vragen aan de bestuursorganen .......................................................... 4 

6. Volksraadplegingen ................................................................................................................... 4 

 



 

Participatiereglement  Pagina 3 

INLEIDING 

De gemeenteraad / OCMW-raad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de inspraak in de 

gemeente (artikel 304, § 5 Decreet Lokaal Bestuur). 

 

In het reglement moeten minstens volgende items aan bod komen: 

- Een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen. 

- Het recht om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad / OCMW-raad te zetten. 

- Het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente / het OCMW. 

- De organisatie van adviesraden en overlegstructuren. 

Daarnaast kan de gemeenteraad / OCMW-raad ook andere initiatieven nemen om de inspraak van de burgers te bevorderen. 

Participatie is immers maatwerk. 

 

Het reglement werd goedgekeurd door: 

- het managementteam in de zitting van 1 augustus 2019; 

- de gemeenteraad en de OCMW-raad in de zitting van 10 oktober 2019. 

REGLEMENT 

1. Toepassingsgebied 

Artikel 1  
Dit reglement regelt het beleid van gemeente en OCMW op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers en 

van de doelgroepen over het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening. 

 

Dit reglement is niet beperkend bedoeld. Naast de inspraakvormen die in dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, kan 

het lokaal bestuur ook nog op andere manieren zijn belanghebbenden informeren, raadplegen en betrekken. 

2. Adviesraden en andere overlegstructuren 

Artikel 2  
De gemeenteraad / OCMW-raad bepaalt welke adviesraden of andere overlegstructuren met burgers, verenigingen en/of 

doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het lokaal bestuur op regelmatige en systematische wijze te 

adviseren. 

 

De gemeenteraad / OCMW-raad stelt voor elke adviesraad of overlegstructuur statuten vast. In de statuten komen minstens 

volgende punten aan bod: het doel, de samenstelling, de bijeenroeping, het aanwezigheidsquorum, de wijze van vergaderen, 

de wijze van stemmen, het verslag, de adviesverlening en (indien van toepassing) de financiering. 

 

Dit reglement doet geen afbreuk aan de hogere regelgeving die op bepaalde adviesorganen of andere overlegstructuren van 

toepassing is. 

 

Artikel 3  
De wijze van samenstelling wordt door de gemeenteraad / OCMW-raad bepaald in functie van voldoende representativiteit 

voor het betrokken domein. 

 

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. 

 

Raadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. 

 

Artikel 4  
Aan elke adviesraad of overlegstructuur worden indien nodig logistieke en/of financiële middelen ter 



 

Participatiereglement  Pagina 4 

beschikking gesteld voor een vlotte werking en vervulling van de adviesopdracht. 

3. Inspraakvergaderingen, bevragingen en openbare onderzoeken 

Artikel 5  
Het lokaal bestuur kan zowel over algemene thema’s als over specifieke dossiers inspraakvergaderingen, 

bewonersbevragingen en vergelijkbare manieren van inspraak organiseren.  

 

De praktische organisatie gebeurt in functie van een maximaal bereik van de betrokken doelgroepen. Deze 

inspraakmomenten worden goed gecommuniceerd en hun praktische modaliteiten (vorm, plaats, tijdstip, termijn, …) zijn 

voldoende laagdrempelig en burgervriendelijk. 

 

Artikel 6  
Openbare onderzoeken zijn doorgaans vastgelegd in hogere regelgeving, bijvoorbeeld in het kader van de 

omgevingsvergunning.  

 

Deze openbare onderzoeken worden georganiseerd overeenkomstig de hogere regelgeving. 

4. Meldingen en klachten 

Artikel 7  
Meldingen, suggesties, vragen en klachten kunnen online, mondeling, telefonisch of per brief worden ingediend.  

 

De meldingen en het gevolg dat daaraan werd gegeven, worden maandelijks besproken door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

De klachten worden behandeld overeenkomstig het reglement van klachtenbehandeling. Alle klachten worden 

gecentraliseerd bij de klachtencoördinator, die erop toeziet dat de klachtenprocedure correct wordt toegepast. 

5. Verzoekschriften, voorstellen en vragen aan de bestuursorganen 

Artikel 8  
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, voorstellen en vragen bij de organen van het lokaal bestuur in te dienen. 

 

De praktische modaliteiten zijn geregeld in artikel 38 e.v. van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en artikel 

37 e.v. van het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad. 

6. Volksraadplegingen 

Artikel 9  
De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of initiatief van een groep inwoners, beslissen om de inwoners te raadplegen over  

Aangelegenheden van gemeentelijk belang. 

 

De praktische modaliteiten zijn geregeld in artikel 305 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur. 


