
 Gemeenteraad 
Zitting van 17 november 2020 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van het participatiereglement 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41; 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, artikel 304: 
Overwegende dat in dit artikel aan de gemeenten wordt opgelegd om een participatiereglement op te stellen 

dat nadere invulling geeft aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2008 houdende goedkeuren van een 

gemeentelijk reglement op de behandeling van klachten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2013 houdende erkenning van raden en 

overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te 
adviseren en goedkeuren van de afspraken inzake de samenwerking met het gemeentebestuur; 

Gelet op het beleidsplan 2019-2025 ’10 Grote Werken’ #iedereendoetmee; 
Overwegende dat dit reglement de concretisering is van een aantal doelstellingen van Groot Werk 4 – 

Iedereen doet mee; 
Overwegende dat het reglement van toepassing is op de activiteiten van zowel de gemeente als van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster; 
Overwegende dat in het reglement volgende elementen met betrekking tot participatie van de burger van 

een regeling worden voorzien: 
- charter voor een burgervriendelijke dienstverlening 
- georganiseerde vormen van participatie 
- ad hoc vormen van participatie 
- klachten en meldingen; 

Overwegende dat in het charter voor een burgervriendelijke dienstverlening de basisrechten van de burger 
worden opgesomd die hem of haar worden toegewezen met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente of 
het OCMW; 

Overwegende dat in de georganiseerde vormen van participatie de verplichtingen van het decreet 
overeenkomstig artikel 304 zijn opgenomen, naast een regeling voor de straatburgemeesters en burgerpanels, die 
als beleidsmatige, eerder experimentele vormen van participatie kunnen worden gezien; 

Overwegende dat er een regeling is voorzien voor de ad hoc vormen van participatie, met name indien de 
burger ervoor kiest, bewust of onbewust, om geen gebruik te maken van de georganiseerde 
participatiemogelijkheden; 

Overwegende dat van dit reglement gebruik is gemaakt om de bestaande regelingen voor klachten en 
meldingen (het systeem MeldING 8770) te coördineren; 

Gelet op het overleg dat hierover plaatsvond met de bestaande adviesraden op 6 oktober 2020; 
Gelet op het overleg dat hierover plaatsvond met de vertegenwoordigers van de actieve wijk- en 

buurtwerkingen op 7 oktober 2020; 
Overwegende dat in de concrete uitvoering van dit reglement in de regel gebruik zal worden gemaakt van 

de digitale kanalen; 
Overwegende dat daarnaast alle nuttige en noodzakelijke middelen zullen worden ingezet om burgers die 

om welke reden dan ook, geen gebruik kunnen maken van deze digitale kanalen zullen worden bijgestaan; 



 
 
 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-
Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De beslissing van 24 september 2013 houdende erkenning van raden en overlegstructuren die tot 

opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren en 
goedkeuren van de afspraken inzake de samenwerking met het gemeentebestuur wordt opgeheven. 

Artikel 2 – Het participatiereglement met zijn bijlagen wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

Artikel 3 – Dit reglement treedt onmiddellijk in werking, met uitzondering van de onderafdelingen aangaande de 
participatieraden en de straatburgemeesters. Deze treden in werking vanaf 1 januari 2021. 

 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 18 november 2020 

 
ir. Dominik Ronse 


