
 25 mei 2022, 11:10 (CEST)

Wie burgervoorstel indient, krijgt voortaan
advies vooraf

Nog al te vaak raken burgervoorstellen niet tot op de gemeenteraad omdat die niet

bevoegd is. Een advies vooraf moet inwoners voortaan helpen bij het indienen van

zo'n voorstel. Burgers krijgen vanaf nu ook het laatste woord tijdens het debat

over hun voorstel in de gemeenteraad.

Sinds vorig jaar zijn nog slechts 1.000 handtekeningen van Gentenaars ouder dan 16 nodig om

een burgervoorstel op de gemeenteraad te agenderen, en dat heeft zijn effect niet gemist. Sinds

september werden al drie voorstellen ingediend, maar voor twee ervan was de gemeenteraad

niet bevoegd.
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Om indieners van zo'n voorstel beter te ondersteunen, kunnen zij vanaf nu vooraf advies vragen

over de bevoegdheid van de raad. Dat helpt de indieners om hun voorstel concreet en correct te

formuleren, nog voor ze de handtekeningen verzamelen. Zo zijn ze zeker dat hun voorstel ook

effectief behandeld wordt op de gemeenteraad, als ze voldoende handtekeningen halen.

Gent is altijd een pionier geweest op het vlak van burgerparticipatie. Het
eenvoudiger maken om een burgervoorstel in te dienen, past in die traditie.
Met de invoering van een voorafgaand advies willen we zoveel mogelijk
burgervoorstellen tot op de raad laten doorstromen. Burgers krijgen voortaan
ook het laatste woord bij de bespreking van een burgervoorstel. Het is ons
echt menens met burgerparticipatie.
— Christophe Peeters, voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Voortaan krijgen burgers ook het laatste woord bij de bespreking van hun voorstel. Tot nu toe

konden zij enkel voor het politieke debat hun voorstel verdedigen en toelichten aan de raad.

Met de invoering van het slotwoord kunnen ze, na het politieke debat in de raad, de raadsleden

nog een laatste keer proberen te overtuigen van hun voorstel. Nadien volgt de stemming.
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