INTERPELLATIERECHT VAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE
U wilt de aandacht van de verantwoordelijke politici
op een bepaald onderwerp vestigen? Het is mogelijk!
Nieuwe regels
Teneinde de participatie van de Berchemnaren aan de democratische werking van hun
gemeente te bevorderen, heeft de Gemeenteraad zijn huishoudelijk reglement gewijzigd om er
de nieuwe bepalingen van de ordonnantie van 20 juli 2006 betreffende het interpellatierecht van
de inwoners van een gemeente in te integreren.
Voorwaarden
Om geldig ingediend worden, dient de aanvraag tot interpellatie :
- door 20 personen die in de gemeente wonen en ten minste 16 jaar oud zijn, ondertekend te
worden
- betrekking te hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang
- geen uitsluitend privé-belang te betreffen
- in het Nederlands of het Frans gesteld zijn.
De interpellatie betreffende een aangelegenheid die moet worden behandeld met gesloten
deuren, die reeds op de agenda van de gemeenteraad staat, die reeds aan bod is gekomen in
een interpellatie in de laatste drie maanden, die de mensenrechten niet respecteert of racistisch
of xenofoob van aard is, is onontvankelijk.
Procedure
De aanvraag tot interpellatie dient, in originele vorm schriftelijk en ondertekend (geen fax of mail)
ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen – Koning Albertlaan 33, 1082 SintAgatha-Berchem - tenminste 5 vrije dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering van
de Gemeenteraad, ingediend te worden. De bepaling "5 vrije dagen " dient te worden begrepen
als vijf dagen van 24 uur, met dien verstande dat de dag van de ontvangst van het voorstel en de
dag van de vergadering van de Gemeenteraad niet in deze termijn begrepen zijn.
De aanvraag tot interpellatie moet duidelijk de identiteit van de interpellant vermelden (naam,
adres en rijksregisternummer), de identiteit van de ondertekenaars (namen, adressen en
rijksregisternummers) evenals een bondige omschrijving van het behandelde onderwerp
vermelden.
Om u te helpen is een interpellatieformulier ter beschikking aan het onthaal van het
Gemeentehuis – Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Het formulier is eveneens te
downloaden via de website www.berchem.net
De aanvragen tot interpellaties worden door de gemeentesecretaris of door de persoon die hem
vervangt in de volgorde van hun ontvangst verzameld en gerangschikt. De eerste 3 geldig
ingediende en ontvankelijk verklaarde interpellaties worden ingeschreven op de agenda van de
volgende vergadering van de Gemeenteraad
Verloop
Aan het begin van de zitting van de Gemeenteraad, na voorlezing van het proces-verbaal van
de vorige vergadering, wordt een interpellatietijd van maximum een half uur voorbehouden voor
interpellatie(s) van inwoners van de gemeente. De interpellatie, antwoord inbegrepen, mag niet
meer dan 10 minuten in beslag nemen. Dit betekent dat elke interpellant in de praktijk de lengte
van zijn verslag moet beperken teneinde de Burgemeester of het lid van het College tot wiens
bevoegdheden dat punt behoort, staande de zitting op de interpellatie kan antwoorden.
Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met het gemeentesecretariaat :
Tel : 02/464.04.11

