Verzoekschriften aan organen van het lokaal bestuur
Burgers hebben het recht om verzoekschriften, ondertekend door een of meer personen,
schriftelijk bij de bestuursorganen van de gemeente en/of het OCMW in te dienen.
De bestuursorganen van de gemeente zijn:
 de gemeenteraad,
 het college van burgemeester en
schepenen,
 de voorzitter van de gemeenteraad,
 de burgemeester,
 de algemeen directeur
 elk ander orgaan van de gemeente dat
als overheid optreedt

De






bestuursorganen van het OCMW zijn:
de raad voor maatschappelijk welzijn,
het vast bureau,
de voorzitter van de OCMW-raad,
de voorzitter van het vast bureau,
het bijzonder comité van de sociale
dienst,
 de voorzitter van het bijzonder comité,
 de algemeen directeur
 elk ander orgaan van het OCMW dat als
overheid optreedt

Een verzoek is een brief of petitie, gericht aan het bestuur, om iets te doen of te laten, dat
tot de rechtstreekse bevoegdheid van het lokaal bestuur hoort of van gemeentelijk belang is.
Voorwaarden:
Een verzoekschrift wordt aan het orgaan gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het
verzoek behoort. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn, opdat
deze in behandeling kan worden genomen. Een vraag kan niet als verzoekschrift worden
beschouwd en bijgevolg niet in behandeling worden genomen wanneer:





de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld;
de vraag anoniem werd ingediend,
het taalgebruik ervan beledigend is.

Procedure:
Het verzoekschrift moet niet voldoen aan specifieke vormvoorschriften. Een formulier
wordt ter beschikking gesteld.
Als het verzoekschrift ontvankelijk is én ondertekend zijn door minstens 2% van de
inwoners boven de 16 jaar, wordt het geagendeerd op de eerstvolgende zitting van het
bevoegde orgaan. Uiterlijk binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift
ontvangt de verzoeker een gemotiveerd antwoord.
Reglement participatie van burgers GR 04.06.2019
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Bart HENDRIX

tel: 016 768 700

e-mail: bart.hendrix@gemhoegaarden.be

