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Stijnen, schepen; de heer Hannes Anaf, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
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mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer Guy Van
Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Jan Van Otten; de heer
Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer Wout
Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Anja Antonissen
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Vragen van burgers op commissies' goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Om de Turnhoutenaar sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid, wordt de mogelijkheid gegeven
om rechtsreeks vragen te stellen aan de leden van het college over beleidsitems op de commissies.
Het ontwerp werd met de fractieleiders besproken op 6 juni 2019.
Argumentatie
Een reglement kan het verloop van de vraagstelling vereenvoudigen en vlotter doen verlopen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het reglement 'Vragen van burgers op commissies' goed.

Bijlagen
1. Reglement vragen van burgers op commissies.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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Reglement vragen van burgers op commissies
§1. Doel
Om de Turnhoutenaar sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid, wordt de mogelijkheid gegeven om
rechtsreeks vragen te stellen aan de leden van het college over beleidsitems op de commissies.
§2. Vraagsteller
De vraagsteller moet minstens 16 jaar zijn op de datum van de zitting en ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van Stad Turnhout. Bovendien moet hij/zij zelf aanwezig zijn op de betreffende commissie.
§3. Indienen van de vraag
De vraagsteller dient zijn vraag, bondig en duidelijk, schriftelijk in bij het stadssecretariaat. Dit kan per mail
(commissies@turnhout.be) of per brief. De vraagsteller vermeldt daarbij zijn naam en adres. De vraag wordt 14
kalenderdagen voor de commissiezitting ingediend. Per zitting kan elke Turnhoutenaar 1 vraag stellen.
§4. Inhoud van de vraag
De vragen mogen enkel betrekking hebben op materie die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoort en moeten
redelijk en concreet zijn. Het mogen ook geen persoonlijke aanvallen zijn of persoonsgebonden materies.
§5. Ontvankelijkheid van de vraag
De voorzitter van de commissie oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag op basis van dit reglement. Wordt
een vraag onontvankelijk verklaard, dan stelt het stadssecretariaat de indiener op de hoogte. Onontvankelijke
vragen worden geregistreerd door het stadssecretariaat.Indien een vraag voor een verkeerde commissie wordt
ingediend, kan de voorzitter de vraag doorverwijzen naar de juiste commissie.
Indien een vraag ontvankelijk wordt verklaard, wordt de indiener hiervan in kennis gesteld door het
stadssecretariaat met daarbij vermelding van het uur en de locatie van de commissiezitting. De leden van het
college worden onverwijld in kennis gebracht van ingediende vragen. Alle ontvankelijke vragen worden
toegevoegd in de agenda van de commissie in e-Besluit.
§6. Praktisch verloop vraagstelling
De voorzitter van de commissie staat in voor het ordelijk verloop en de tijdsduur. In geval van verstoring van de
orde kan de voorzitter een einde maken aan de vraagstelling. Als er vragen zijn, worden deze na behandeling
van de reguliere agenda gesteld. De maximale totaalduur is 30 minuten. Indien niet alle vragen behandeld
kunnen worden, worden ze in een volgende commissiezitting verder opgenomen. Vragen worden chronologisch
behandeld, volgens het tijdstip van indiening. Als dezelfde vraag werd ingediend, krijgt de eerste indiener het
woord. De voorzitter verleent het woord aan de vraagsteller. De vraagsteller stelt zijn vraag, eventueel aangevuld
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met een beperkte verduidelijking rekening houdend met §4 van dit reglement. De vraagsteller krijgt daarvoor
maximum 3 minuten.
§7. Antwoord op de vraag
Het antwoord is kort en bondig. De leden van het college hebben het recht het antwoord in beraad te houden om
informatie in te winnen of om overleg te plegen over de gestelde vraag. In dat geval krijgt de vraagsteller binnen
de dertig dagen na de zitting een schriftelijk antwoord. De totale duurtijd van een vraag (vraag en antwoord)
bedraagt niet meer dan 7 minuten. De vragen of antwoorden kunnen geen aanleiding geven tot stemming.
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Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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