SPREEKRECHT VOOR NIET–RAADSLEDEN
Art. 47. – Het spreekrecht voor niet-raadsleden wordt beheerst door volgende regels.
Art. 48. - Het spreekrecht vangt aan op het uur van de aanvang van de
gemeenteraadszitting aangegeven in de oproepingsbrief (hetzij in de regel 19.30u.).
Indien er sprekers zijn ingeschreven voor toepassing van het inspreekrecht, dan wordt de
zitting bij beslissing van de voorzitter geschorst. Het spreekrecht per raadszitting beslaat
in zijn geheel maximum een half uur.
Art. 49. – Het spreekrecht staat open voor de inwoners van de stad Harelbeke, de
organisaties of rechtspersonen die er hun zetel hebben of de natuurlijke personen,
rechtspersonen of feitelijke verenigingen die kunnen aantonen dat ze in het concrete geval
waarop het spreekrecht slaat een band hebben met de stad Harelbeke. Feitelijke
verenigingen en rechtspersonen oefenen hun spreekrecht uit via een door hen aangeduide
natuurlijke persoon.
Art. 50. – Het spreekrecht kan slaan op alle zaken van gemeentelijk belang en alle
medebewindstaken die tot de bevoegdheid van een gemeentelijk bestuursorgaan behoren.
Telkens moet er een band zijn met de stad Harelbeke, hetzij doordat het onderwerp een
aanknopingspunt heeft met de stad Harelbeke (bv. territoriaal), hetzij betrekking heeft op
zijn inwoners, of op een belangrijk deel ervan.
Het spreekrecht slaat zowel op het stellen van vragen – waarbij dan door betrokkene dient
aangegeven aan wie de vraag wordt gesteld – als op het uiten van een standpunt of het
geven van een toelichting.
Art. 51. – Het spreekrecht kan niet slaan op:
-

persoonlijke aangelegenheden of aangelegenheden die betrekking hebben op punten
die geagendeerd zijn of moeten worden in de besloten zitting van de gemeenteraad;
persoonlijke standpunten en/of houdingen van raadsleden of collegeleden;
onderwerpen die ingevolge de wetgeving op de openbaarheid van bestuur van
openbaarheid zijn uitgesloten.

Dergelijke vragen tot het uitoefenen van het spreekrecht dienen onontvankelijk te worden
verklaard.
De vraag tot uitoefening van het spreekrecht moet ook onontvankelijk worden verklaard
indien het gaat over een standpunt, vraag of toelichting die beledigend is voor een of
meerdere personen.
Art. 52. - Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd bij het college van
burgemeester en schepenen uiterlijk tegen de collegezitting die de gemeenteraad vooraf
gaat. De aanvraag geeft aan of het een uiten van een mening, het geven van toelichting
of het stellen van een vraag betreft. In dit laatste geval geeft de aanvraag op aan wie de
vraag is gericht.
In ieder geval bevat iedere aanvraag haar onderwerp en een toelichting daaromtrent, en
indien het een vraag betreft de tekst van de vraag, zodoende dat het college van
burgemeester en schepenen de ontvankelijkheid kan beoordelen en zo mogelijk reeds op
de zitting zelf de nodige informatie kan geven. De aanvraag bevat ook steeds de naam
van de aanvrager en zijn coördinaten, alsook mededeling of de aanvrager in persoonlijke
naam, dan wel voor een feitelijke vereniging of een rechtspersoon wenst te spreken.

De aldus ingediende aanvragen worden behandeld door het departement communicatie
alwaar ook gestandaardiseerde aanvraagformulieren zullen beschikbaar worden gehouden.
De bedoelde aanvragen worden aan het college voorgelegd.
Van de aanvragen tot uitoefening van het spreekrecht wordt een kopie aan de raadsleden
bezorgd.
De aanvrager wordt via het departement communicatie verwittigd van de behandeling op
het eerstvolgende inspreekmoment. Met deze mededeling wordt aan de aanvrager kopie
van onderhavig reglement overgemaakt.
Zo de aanvraag onontvankelijk is wordt dit met aanduiding van de motieven aan de
aanvrager meegedeeld.
Art. 53. – De aanwezige raadsleden vormen de gesprekscommissie. De voorzitter van de
gemeenteraad zit de commissie voor en leidt het gebeuren.
De aanvragen tot uitoefening van het spreekrecht worden behandeld in chronologische
volgorde.
Vragen standpunten of toelichtingen die op een vorige zitting wegens tijdsgebrek niet
konden worden behandeld, worden echter steeds eerst behandeld.
Art. 54. - Iedere spreker krijgt vijf minuten toegewezen voor de uiteenzetting van zijn
vraag, standpunt of toelichting. Deze termijn kan met akkoord van de gesprekscommissie
worden verlengd indien daardoor de behandeling van de punten van de andere
ingeschreven sprekers of de voorziene start van de gemeenteraad niet in het gedrang
wordt gebracht.
Art. 55. – De voorzitter van de gesprekscommissie waakt over de goede orde van de
bijeenkomst en zorgt ervoor dat de spreker de toegemeten tijd niet overschrijdt, zich aan
het opgegeven onderwerp houdt, en zich onthoudt van beledigingen en verwijten.
Bij overtreding van de bepalingen van dit reglement kan de voorzitter de spreker het woord
ontnemen. Ontstaat er tumult of wordt de orde verstoord, dan kan de voorzitter de
gesprekronde beëindigen.
Art. 56. – Iedere spreker is aansprakelijk voor zijn uitspraken, zelfs indien zijn vraag tot
het uitoefenen van zijn spreekrecht door een stedelijk orgaan ontvankelijk werd geacht.
Art. 57. - Op de gestelde vragen wordt zo mogelijk op de zitting geantwoord. Indien dit
onmogelijk is, dan zal op de vraag schriftelijk worden geantwoord tegen de volgende
gemeenteraadszitting, met toelichting in deze zitting.
Art. 58. – De algemeen directeur of zijn vervanger maakt een verslag op van het
inspreekmoment.
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