
Afdeling  25:  Interpellatierecht  van  inwoners  ter  attentie  van  het  college  van
burgemeester en schepenen  

Art. 58: Bij het begin van de zitting van de raad, in aanwezigheid van het college en de
raadsleden, wordt een interpellatietijd van maximum vijfenveertig minuten aan de inwoners
van de gemeente voorbehouden. De aanvraag moet vooraf aan het college worden gericht
en er tijdens een van zijn zittingen door aanvaard worden.

Art. 59: De indiening moet de volgende vereisten respecteren:
 het interpellatieverzoek dient door minimum twintig personen van minstens zestien

jaar oud en gedomicilieerd in de gemeente te worden ondertekend;
 het interpellatieverzoek moet in het Nederlands of het Frans zijn opgesteld en ten

minste  door  een  natuurlijke  persoon,  die  verklaart  deze  vraag  te  stellen,
ondertekend worden;

 de interpellatie moet betrekking hebben tot een onderwerp van gemeentelijk belang
en mag geen uitsluitend  privébelang hebben. De vraag is geen beraadslaging en
maakt dus niet het voorwerp van een stemming uit, maar wel van een aktename.

Volgende interpellaties zijn onontvankelijk: 
 met betrekking tot een materie die onder de gesloten zittingen valt;
 die al op de dagorde van de raad staan:
 die al in de loop van de laatste drie zittingen van de raad het voorwerp van een

interpellatie hebben uitgemaakt;
 die binnen de drie maanden voor een gemeenteraadsverkiezing worden ingediend;
 die de mensenrechten schenden of racistisch of xenofoob van aard zijn.

Het interpellatieverzoek moet de naam(namen), de voornaam(voornamen), het/de postaal
adres(sen)  en  het/de  email(s)  en  het/de  telephoonnummer(s)  van  de  aanvrager(s)
vermelden, duidelijk opgesteld zijn en begeleid zijn van een gedetailleerde uiteenzetting
van de motieven.

Art. 60: De aanvraag moet, vijf vrije dagen voor de zitting van de raad, per post of via een
drager, met ontvangstbewijs bij de secretaris toekomen.

De secretaris maakt de interpellatie op de datum van de eerstvolgende zitting aan het
college over.

Het college beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag en geeft desgevallend zo snel
mogelijk kennis van zijn gemotiveerde weigering aan de betrokkenen.

Art. 61: Een afschrift van dit reglement zal bij het indienen van het interpellatieverzoek
door  de  secretaris  aan  de  aanvragers  afgegeven  worden.  De  lijst  van  de
interpellatieaanvragen  wordt  voor  elke  zitting  aan  de  raadsleden  overgemaakt  via  de
dagorde of de bijkomende dagorde.

Art. 62: De ontvankelijke interpellatie wordt op de dagorde van de volgende zitting van de
raad geplaatst,  in  chronologische volgorde van ontvangst  van de verzoeken,  met dien
verstande  dat  maximaal  drie  interpellaties  op  de  dagorde  van  eenzelfde  vergadering
mogen worden ingeschreven.



 
De uiteenzetting van elke interpellatie vindt aan het begin van de openbare zitting plaats.
De spreektijd wordt als volgt geregeld: 
Er wordt vijftien minuten aan elke interpellatie van inwoners besteed. Na de uiteenzetting
hebben  de  gemeenteraadsleden  de  kans  om hun  standpunt  te  geven  en  vervolgens
antwoordt het college. Hierna wordt het punt als afgesloten beschouwd.
Deze tijd omvat de spreektijd van de interpellant en het antwoord dat tijdens de vergade-
ring door het lid van het college, dat voor de aangebrachte materie bevoegd is, gegeven
wordt.

De raad staat in voor de bekendmaking van de interpellatieprocedure van de inwoners,
door middel van de gemeentelijke website. De interpellaties en de antwoorden die erop
gegeven werden, worden online op de gemeentelijke website geplaatst.

De bepalingen van de NGW en het reglement van orde met betrekking tot het houden van
de zittingen en de ordehandhaving zijn voor de interpellaties van inwoners van kracht.


