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Goedkeuring participatiereglement

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van gemeenteraad en artikel 304
inzake inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
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. Daarnaast dient
elke gemeente en OCMW ook een klachtenreglement te hebben. Het hebben van een transparante,
heldere en eenvoudige klachten- en participatieprocedure is een belangrijk element in de ontwikkeling
van een klantvriendelijke organisatie. Dit wordt geregeld in een apart reglement.
Participatiereglement Stad en OCMW Ieper
Het decreet Lokaal Bestuur geeft de besturen de opdracht om hun burgers zoveel mogelijk bij het
beleid te betrekken. Daarbij wordt de vrijheid gelaten om deze participatie te organiseren. In een
participatiereglement wordt een dergelijke participatiebeleid geconcretiseerd.
Daartoe werd, voor overleg met de fractieleiders, een reglement voorbereid. 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 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.
Aan de Raad wordt gevraagd om dit reglement goed te keuren.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Art.1. Zijn goedkeuring te verlenen aan het navolgend participatiereglement:
PARTICIPATIEREGLEMENT STAD EN OCMW IEPER
Inleidende bepalingen
Artikel 1.

Dit reglement geeft, in toepassing 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 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.
Adviesraden
Artikel 2.
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 en legt dit ter
kennisgeving voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3.
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 deze adviesraden of overlegstructuren worden middelen ter beschikking gesteld voor een vlotte
werking en vervulling van de adviesopdracht.
Artikel 4.
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 5.
Het stadsbestuur kan zowel over algemene thema’s als over specifieke dossiers
inspraakvergaderingen, bewonersbevragingen, enquêtes, gesprekstafels en dergelijke organiseren.
De organisatie ervan 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 rekening houdend met de vooropgestelde
doelgroep(en).
Artikel 6.
Openbare onderzoeken en inspraakmomenten die voorgeschreven zijn door bijzondere regelgevingen
(bijv. inzake ruimtelijke ordening, …) worden georganiseerd overeenkomstig de bijzondere bepalingen
daaromtrent.
Meldingen, klachten e.d.
Artikel 7.
Eenieder kan bij het lokaal bestuur meldingen of suggesties doen, vragen stellen met betrekking tot de
dienstverlening via het daarvoor bestemde formulier op de website www.ieper.be, via de onthaalbalie
in het AC Auris, telefonisch (0800 9 8900) of via mail naar meldpunt@ieper.be.
De meldingen worden behandeld door de bevoegde diensten. Als de melding betrekking heeft op
zaken waarvoor het bestuur niet bevoegd is, wordt de melding doorverwezen naar de bevoegde
instantie en wordt de melder hiervan op de hoogte gebracht.
Artikel 8.
Klachten die niet als een melding of suggestie kunnen beschouwd worden, kunnen gemeld worden op
het mailadres klachten@ieper.be en worden behandeld via de procedure zoals vermeld in het
reglement inzake de klachtenbehandeling, goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn op 7 maart 2022.
Openbaarheid van bestuur
Artikel 9.
Iedereen die dat wil, kan bestuursdocumenten raadplegen. Burgers kunnen deze documenten
inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van vragen conform de bepalingen van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
De aanvraag gebeurt per brief t.a.v. de algemeen directeur, per e-mail naar info@ieper.be of via het
digitaal aanvraagformulier op www.ieper.be/inspraak-en-participatie.
Voorstellen, vragen en verzoekschriften van burgers

Artikel 10.
Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en
dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn te zetten.
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij
de organen van de stad in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst
van het verzoekschrift moet dit duidelijk zijn.
Voor het indienen kan gebruik gemaakt worden van het daartoe bestemde formulier dat terug te
vinden is op de website van de stad via de volgende link www.ieper.be/inspraak-en-participatie.
Artikel 11.
De voorstellen, vragen of verzoekschriften kunnen gericht worden aan elk orgaan van de stad of het
OCMW dat als overheid optreedt. Ze worden gericht aan het orgaan van de stad of het OCMW tot
wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een voorstel, vraag of verzoekschrift
niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
De voorstellen, vragen of verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid
van de stad of het OCMW behoort, zijn onontvankelijk.
Artikel 12.
Voor het indienen van een voorstel, vraag of verzoekschrift voor de gemeenteraad of de raad
maatschappelijk welzijn gelden de volgende voorwaarden:
Er dienen minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar dit voorstel te steunen. De deelnemers
moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben
op het moment van de indiening. Een lijst met voldoende aantal deelnemers die voldoen aan
bovenstaande voorwaarden wordt toegevoegd. Deze lijst bevat de naam, voornamen, geboortedatum
en woonplaats van iedereen die het voorstel, de vraag of het verzoekschrift ondertekend heeft.
Een gemotiveerde nota met het nader omschreven voorstel, vraag of verzoek
Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
De voorzitter van de raad gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.
Artikel 13.
Worden niet als voorstellen, vragen of verzoekschriften in de zin van deze bepalingen beschouwd,
ook al zou(den) de indiener(s) ze zo noemen:
het enkel aanbrengen van feiten, meningen of kritiek, zonder een duidelijk voorstel, vraag of
verzoek;
vragen om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten;
aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een specifieke aanvraag-,
bezwaar- of beroepsprocedure bestaat;
deze die onredelijk of te vaag geformuleerd zijn;
deze die anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend.
De voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Daarbij kan de indiener om een aangepaste
formulering gevraagd worden dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Artikel 14.
Is het een voorstel, vraag of verzoekschrift voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk
welzijn, dan plaatst de voorzitter van de raad dit uiterlijk op de agenda van de tweede raad die
plaatsvindt na ontvangst van het voorstel, de vraag of het verzoekschrift.
De behandeling door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn kan door de voorzitter
uitgesteld worden, indien bijkomend onderzoek vereist is. De voorzitter kan voorafgaandelijk aan de
agendering op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, de algemeen directeur de
opdracht geven, zo nodig in overleg met de indieners, het dossier te vervolledigen, de nodige
adviezen in te winnen, te toetsen op zijn wettelijke of reglementaire haalbaarheid. De voorzitter brengt
hiervan verslag uit op de eerstvolgende vergadering van de raad.
De gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hem ingediende voorstellen,
vragen of verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau
verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De indiener kan hierbij uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden voor nadere toelichting. De
indiener, van het voorstel, de vraag of het verzoekschrift kan worden gehoord door het betrokken
orgaan van het lokaal bestuur, net voor aanvang van de zitting. De toelichting mag hoogstens 10
minuten duren en wordt gebracht door één vertegenwoordiger.
Het lokaal bestuur verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het voorstel, de vraag of het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de eerste ondertekenaar van het voorstel, de vraag of
het verzoekschrift.

Volksraadplegingen
Artikel 15.
Voor 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 16.
Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan conform het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art.2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Art.3. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De Algemeen directeur,
(get) STEFAN DEPRAETERE

De Voorzitter,
(get) ANN-SOPHIE HIMPE

Voor eensluidend verklaard afschrift,
Bij bevel
Algemeen directeur
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