INTERPELLATIERECHT VAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE
(artikels 65-68 van het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad)
Wij, ondergetekenden, inwoners van de gemeente Sint-Agatha-Berchem met een minimum leeftijd van 16 jaar, ondersteunen de aanvraag tot interpellatie op de
Gemeenteraad ingediend door Mevrouw/Mijnheer (verder genoemd “de interpellant”)
NAAM: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOORNAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RIJKSREGISTERNUMMER: …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GEDOMICILIEERD TE: …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MET ALS ONDERWERP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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INTERPELLATIERECHT VAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE
(artikels 65-68 van het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad)
Beknopte omschrijving van het behandelde onderwerp:
Artikel 66 van het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad stipuleert: “Om een geldige aanvraag tot interpellatie in te dienen bij de gemeenteraad, dient de
aanvraag tot interpellatie door 20 personen die in de gemeente wonen en ten minste 16 jaar oud zijn, ondertekend te worden. De interpellatie moet betrekking hebben op
een onderwerp van gemeentelijk belang, mag geen uitsluitend privébelang hebben en moet in het Nederlands of het Frans opgeste ld zijn. De interpellatie betreffende een
aangelegenheid die moet worden behandeld met gesloten deuren, die reeds op de agenda van de gemeenteraad staat, die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie van
inwoners in de laatste drie maanden, die de mensenrechten niet respecteert of die racistisch of xenofoob van aard is, is onontvankelijk.”

De aanvraag tot interpellatie dient in originele vorm schriftelijk en ondertekend (geen fax of e-mail) ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen –
Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem – tenminste 5 vrije dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering van de Gemeenteraad, ingediend te
worden. Onder “5 vrije dagen” dient te worden begrepen: 5 dagen van 24 uur, met dien verstande dat de dag van de ontvangst van het voorstel en de dag van de
vergadering van de raad niet in deze termijn inbegrepen zijn.
Nota: de openbare zittingen van de Gemeenteraad worden live uitgezonden op een medium.

