Interpellatierecht van de inwoners in de gemeenteraad

De inwoners kunnen tijdens de zitting van de gemeenteraad, het College van Burgemeester en
Schepenen interpelleren.
Wie mag een burgerinterpellatie indienen?
20 personen, woonachtig in de gemeente, die minstens 16 jaar oud zijn, kunnen een
interpellatieaanvraag indienen.
Hoe stel je de interpellatieaanvraag op?
De interpellanten stellen de interpellatieaanvraag in het Frans of het Nederlands op.
De lijst van de 20 ondertekenaars is bijgevoegd en moet er als volgt uit zien:
Naam

Voornaam

Volledig adres en Handtekening
geboortedatum
(leesbaar schrijven)

Een standaardformulier is op verzoek verkrijgbaar bij de dienst Vergaderingen.
De burgerinterpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang en mag
geen louter privaat belang hebben; het gaat niet om een beraadslaging en er wordt niet over gestemd.
Hoe dien je een interpellatieaanvraag in?
Het gemeentebestuur moet de aanvraag, tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op de vrijdag vóór de dag
van de raad om middernacht, samen met een gedetailleerde memorie van toelichting, ontvangen.
De aanvraag kan:
‐
‐
‐

worden overhandigd aan de dienst Vergaderingen, tijdens de openingsuren van het stadhuis
of worden opgestuurd naar onderstaand adres: dienst Vergaderingen, Van Meenenplein 39 ‐
1060 Sint‐Gillis
of per e‐mail worden opgestuurd naar: assemblees.1060@stgilles.brussels

Onontvankelijkheid
Onontvankelijk is een interpellatie:
‐ over materies die achter gesloten deuren worden behandeld;
‐ over een onderwerp dat reeds op de agenda van de gemeenteraad staat;
‐ die reeds aan bod is gekomen in de afgelopen drie maanden;
‐ die 3 maanden voor een verkiezing is ingediend;
‐ die in strijd is met de Rechten van de Mens of een racistisch of xenofoob karakter
heeft.
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De voorzitter of voorzitster, of bij ontstentenis van een gekozen voorzitter of voorzitster in toepassing
van artikel 8 bis van de nieuwe gemeentewet, het college beoordeelt de ontvankelijkheid van de
aanvraag alvorens het op de agenda te plaatsen en deelt in voorkomend geval, zo spoedig mogelijk
zijn/haar met redenen omklede afwijzing mee.
Hoe word ik op de hoogte gesteld dat mijn interpellatie ontvankelijk is?
De ontvankelijke interpellatie wordt in chronologische volgorde van ontvangst van de aanvragen op
de agenda van de volgende zitting geplaatst, met dien verstande dat er in eenzelfde vergadering
maximaal drie interpellaties op de agenda kunnen staan.
De lijst van interpellatieaanvragen wordt vóór elke zitting aan de gemeenteraadsleden meegedeeld.
De interpellant wordt er binnen de in de nieuwe gemeentewet vastgestelde termijnen van in kennis
gesteld dat het punt op de agenda staat.
Wat gebeurt er de dag van de gemeenteraad?
De persoon die de interpellatie heeft ingediend krijgt het woord. Hij of zij leest de vooraf ingediende
tekst voor, zonder daarvan af te wijken.
De interpellatie wordt aan het begin van de zitting voorgelezen.
De spreektijd wordt als volgt vastgelegd:
‐ de persoon die de interpellatie indient krijgt 5 minuten spreektijd;
‐ de burgemeester of het lid van het college dat voor dit punt bevoegd is, antwoordt staande de
vergadering gedurende maximum 10 minuten op de interpellatie;
‐ vervolgens krijgt eenieder de kans om te spreken, waarbij elke politieke fractie een
spreker/spreekster aanduidt die 2 minuten de tijd krijgt om zijn of haar argumenten uiteen te zetten.
Na deze spreekronde mag het college repliceren. De interpellant mag daar op zijn beurt eventueel
gedurende 2 minuten op repliceren en afsluitend kan het lid van het college afronden.
De interpellatie wordt geregistreerd en er wordt een volledig verslag van opgemaakt, dat binnen de
30 dagen na de zitting van de gemeenteraad op de website verschijnt.
Bijzondere geval van de interpellaties tijdens een virtuele gemeenteraad
De zittingen van de gemeenteraad worden op de gemeentelijke website gestreamd.
De persoon die aan het woord wil komen ontvangt een link via dewelke hij of zij zich op de virtuele
zitting kan inloggen.
Na de reglementaire spreektijd verlaat de persoon de zitting en kan hij of zij de gemeenteraad volgen
op de website van de gemeente.
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FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN INTERPELLATIE
Naam

Voornaam

Volledig adres en geboortedatum
(leesbaar schrijven)

Handtekening
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Naam

Voornaam

Volledig adres en geboortedatum
(leesbaar schrijven)

Handtekening
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BEWIJS VAN ONTVANGST AF TE GEVEN BIJ HET INDIENEN VAN EEN INTERPELLATIE

Ik, ondergetekende:
_____________________________________________________________________

bevestigt te hebben ontvangen

vanwege: ________________________________________________________

een interpellatie betreffende:
__________________________________________________________.

Het document telt ______________________ pagina(‘s) en ________________ ondertekenaar(s)

Te Sint‐Gillis, op ____________________________
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Handtekening van de interpellant.e

Handtekening van het lid van de dienst Vergaderingen
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