Verzoekschrift tot het indienen van een
voorstel van de burger
Depaz-IDP/01/2014-03/01
ontvangstdatum:

Departement Algemene Zaken
Afdeling bestuurlijk beheer
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
T 015 29 78 05 – F 015 29 75 10
e-mail: bestuurlijk.beheer@mechelen.be
gemeenteraad@mechelen.be
W www.mechelen.be
openingsuren: elke werkdag
van 9 tot 12.00 u - van 13.00 tot 16 u

Waarvoor dient dit formulier?
Je kan als inwoner van Mechelen een verzoek indienen om een ‘voorstel van de burger’ over de
gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad.
Dit verzoek moet gebeuren met het voorgeschreven formulier waarbij een gemotiveerde nota is gevoegd
waarin de voorstellen en vragen nader omschreven worden.
Alle nuttige stukken die de raadsleden kunnen voorlichten moeten eveneens ingesloten worden.
Je kan ook vragen om de voorstellen en vragen te komen toelichten op de zitting van de gemeenteraad
(artikel 200bis van het Gemeentedecreet).

Gegevens van de initiatiefnemer
Naam en voornamen
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
Adres

Telefoon
GSM
Email

De initiatiefnemer wenst in toepassing van artikel 200bis van het gemeentedecreet
volgend voorstel in te dienen bij de gemeenteraad

Bij te voegen stukken
Voeg de onderstaande stukken bij uw verzoekschrift:

Een gemotiveerde nota waarin het voorstel en de vragen nader omschreven worden

Stukken die de gemeenteraad meer informatie moeten verschaffen over het ingediende voorstel en
vragen

De lijst met de gegevens en handtekeningen van de inwoners die het ‘voorstel van de burger’ ondersteunen

Aan wie bezorg je dit formulier?
Stuur dit formulier met alle bij te voegen stukken aangetekend naar het onderstaande adres:
College van burgemeester en schepenen

Grote Markt 21
2800 Mechelen
Opgelet!
Minstens 1% van de inwoners van Mechelen, ouder dan 16 jaar, moet het ingediende voorstel ondersteunen. Op 1 januari 2018 telde Mechelen 69.454 inwoners die ouder zijn dan 16 jaar.
De deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben
De gegevens en handtekeningen van de deelnemers worden verzameld op de bij dit formulier gevoegde
lijst ter ondersteuning van een ‘voorstel van de burger’.
Zowel het verzoekschrift met de gemotiveerde nota, als de lijst ter ondersteuning moeten aan de gemeente worden voorgelegd.

Wat gebeurt met uw verzoek?
Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan alle voorwaarden voldaan is.
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het
college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen
worden behandeld, zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift
opgenomen voorstellen en vragen.
Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat
wordt bekendgemaakt.

Datum verzoekschrift en ondertekening door initiatiefnemer
Ondergetekende bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Datum

Mechelen,

Naam en voornaam
Handtekening
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