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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 23 december 2021
Besluit

Hoogdringend agendapunt

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Christine Meert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid 
(CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (Vooruit); de heer Kris Van der Coelden, 
raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams belang); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid 
(Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); 
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); 
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); de 
heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw 
Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Tamara De Boey, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Afwezig:
de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Roland Pannecoucke, raadslid 
(Vlaams Belang); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA)

HD 1 2021_OR_00064 Reglement openbaarheid van bestuur en participatie: 
goedkeuring
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Bondige toelichting
Bij het begin van de bestuursperiode 2019 - 2024 werd afgesproken dat een reglement 
aangaande burgerparticipatie zou worden opgemaakt in overeenkomst met de bepalingen van 
het decreet lokaal bestuur. In afwachting van dit reglement werd het beleid rond participatie 
beperkt opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Na het doorlopen van een participatietraject werden de procedure voor openbaarheid van 
bestuur, de procedure voor een melding, suggestie of klacht, de mogelijkheden tot participatie 
en een overzicht van de advies- en dorpsraden opgenomen in het reglement openbaarheid van 
bestuur en participatie.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement openbaarheid van 
bestuur en participatie goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en deel 2, titel 6.
Bestuursdecreet, titel 2. 

Argumentatie
Het decreet lokaal bestuur bepaalt enerzijds dat de raad voor maatschappelijk welzijn een 
beleid voert op vlak van betrokkenheid en inspraak, met een concrete regeling over het recht 
van inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 
te plaatsen. Anderzijds stelt desbetreffend decreet dat de raad voor maatschappelijk welzijn in 
een reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert, de nadere bepalingen over de 
organisatie van klachtenbehandeling zijn opgenomen in het bestuursdecreet.
Ingevolge deze wettelijke verplichtingen werd bij aanvang van de legislatuur 2019 - 2024 
beslist om een integraal reglement rond deze zaken op te stellen, in afwachting van de opmaak 
en invoering bleven bestaande reglementen behouden en werden de bepalingen rond 
burgerparticipatie opgenomen in het huishoudelijk reglement.
In de aanloop naar de opmaak van het reglement werd het missie en visietraject participatie 
‘samenwerken met impact’ doorlopen. Tevens werd met de verschillende betrokken diensten in 
kaart gebracht wat de noden, wensen en verplichtingen zijn. De bevindingen van het 
participatietraject en de interne evaluatiemomenten resulteerden in het reglement 
openbaarheid van bestuur en participatie, dat tijdens de commissie voor jeugd, participatie en 
gebouwen van 16 november 2021 met de aanwezige raadsleden werd besproken. Op basis van 
deze feedback werden de laatste aanpassingen doorgevoerd en ligt het reglement in zijn 
huidige vorm voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring, met ingang van 1 
januari 2022.
In dit regelement worden zeven hoofdstukken opgenomen die draaien rond participatie en de 
praktische uitvoering ervan:
1. Openbaarheid van bestuur
Dit hoofdstuk omvat de voorwaarden rond het opvragen en bekijken van bestuursdocumenten 
die door het OCMW op actieve (periodieke publicaties) en passieve (op specifieke vraag) wijze 
ter beschikking worden gesteld.
2. Meldingen, suggesties en klachten
In dit deel van het reglement staat de procedure voor het maken van een melding en suggestie 
of het indienen van een klacht.
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3. Verzoekschriften en voorstellen van burgers
Een inwoner van de stad heeft het recht om een verzoekschrift aan de organen voor te leggen 
of een punt te agenderen op de agenda van een orgaan, in dit hoofdstuk worden de bijhorende 
modaliteiten uiteengezet.
4. Gemeentelijke volksraadpleging
Naast het recht tot verzoekschriften en voorstellen heeft een inwoner van de stad ook het recht 
om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren. Alle voorwaarden waaraan het verzoek 
moet voldoen en het verdere verloop daarvan worden vastgelegd in dit onderdeel van het 
reglement.
5. Adviesraden
In dit hoofdstuk worden de bepalingen en de werking van de adviesraden toegelicht.
6. Dorpsraden
In dit hoofdstuk worden de bepalingen en de werking van de dorpsraden toegelicht.
7. Andere vormen van participatie
Tot slot omvat het laatste hoofdstuk de bijkomende bepalingen rond participatie van het 
bestuur en hoe dit in de praktijk omgezet kan worden.
De opmaak van dit reglement heeft tevens invloed op enkele bestaande reglementen:
- het reglement behandeling klachten en meldingen wordt opgeheven;
- het reglement openbaarheid van bestuur wordt opgeheven;
- het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gewijzigd (ook de 
modaliteiten met betrekking tot digitaal en hybride vergaderen worden opgenomen) en 
voorgelegd ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van januari 
2022. 

Adviezen
Participatie: Gunstig advies.
Klantencontacten: Gunstig advies.
Ombudsfunctie (OMB): Gunstig advies.
Bestuursadministratie (BEA): Gunstig advies.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang) en 12 onthoudingen (CD&V, 
Vooruit, PVDA)

Artikel 1
het reglement openbaarheid van bestuur en participatie goed te keuren met ingang van 1 
januari 2022.
Een exemplaar van het reglement wordt toegevoegd aan de notulen van deze zitting. 

Bijlagen
Reglement openbaarheid van bestuur en participatie
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Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


