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Zitting van 25.06.20

#Onderwerp : Gemeentelijke verordering met betrekking tot de Gemeentelijke Burgerraad#

Openbare zitting

Communicatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 120bis;
 
Gelet op het meerderheidsakkoord 2018-2024 waarin de ambitie werd geuit een Permanente Burgerraad (PBR)
op te richten, om de participatie van de inwoners te ontwikkelen, door hun projecten te ondersteunen, door hen de
kans te geven de uitdagingen waar hun gemeente voor staat beter te begrijpen en door rekening te houden met
hun mening bij het uitstippelen van het gemeentelijke beleid."
 
Aangezien het er volgens het meerderheidsakkoord om gaat, een nieuw permanent participatief overlegplatform
op te starten, bestaande uit willekeurig uitgekozen bewoners die representatief zijn voor de diversiteit van Sint-
Gillis;
 
Gelet op het daartoe opgestelde bestek (bestek nr. 2019/005) goedgekeurd door het College van Burgemeester en
Schepenen op 24 oktober 2019 (punt BO 53644);
 
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen op 19 december 2019 de vzw Invention/Particitiz
heeft aangesteld om werk te maken van de methodologie, samenstelling, oprichting en begeleiding van een
Permanente burgerraad van de gemeente Sint-Gillis;
 
Overwegende dat de Permanente Burgerraad een adviesraad is in de zin van de Nieuwe Gemeentewet, zijnde een
"vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad wordt mee belast een advies te
formuleren over een of meer vraagstukken";
 
Dat het daarom aan de Gemeenteraad is om, overeenkomstig de Nieuwe Gemeentewet, de samenstelling,
opdracht en werking van de Permanente Burgerraad te regelen, in overleg met de organen van de gemeente;
 
Dat de oprichting en werking van de Permanente Burgerraad bijgevolg moet worden omgezet in een
gemeentereglement;
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 20 februari 2020 inzake lotingprocedure voor de Permanente
Burgerraad (PBR) van Sint-Gillis;
 
Dat na deze beslissing en in samenwerking met de gemeentelijk diensten, de vzw Invention/Particitiz een voorstel
van gemeentereglement heeft opgesteld overeenkomstig bestek nr. 2019/005 waarin o.m sprake is van het
vastleggen van de samenstelling, werking en themamodaliteiten van de Permanente Burgerraad;
 
 
 
Besluit:
- het gemeentereglement inzake Permanente Burgerraad en zijn bijlage goed te keuren,
- het college te gelasten met de uitvoering van deze beraadslaging.
 

27 stemmers : 22 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

3 bijlagen
ANNEXE+1_CCP_NoteExplicative.pdf, NL+20200305_projet_règlement_communal_CPP+V2corr(1).doc,
20200305_projet_règlement_communal_CPP+V2corr (1).docx

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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