AANVRAAG

VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD
Dit formulier dient aangetekend toegestuurd te worden aan:
stad Tienen
college van burgemeester en schepenen
Grote Markt 27 – 3300 Tienen

Overeenkomstig de artikelen 200bis tot 200quinquies van het gemeentedecreet, hebben inwoners van
Tienen het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de
agenda van de gemeenteraad te plaatsen en deze ook eventueel toe te lichten.
Het verzoek dient aangetekend, door middel van dit formulier, aan het college van burgemeester en
schepenen toegestuurd te worden en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
het verzoek dient gesteund te worden door 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (het exacte
aantal kan opgevraagd worden bij de dienst bevolking, tel 016 80 57 88, bevolking@tienen.be);
het bevat de naam, voornamen, geboortedatum, adres en handtekening van al degenen die het verzoek
indienen;
het omvat een gemotiveerde nota waarin het verzoek nader toegelicht wordt. Bij deze nota moeten
eventueel ook alle bijkomende stukken gevoegd worden die de gemeenteraad kunnen voorlichten;
het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college toekomen
om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Zoniet, wordt het tijdens de
hierna volgende zitting behandeld.

dienst communicatie

Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, moet de gemeenteraad vooraf uitspraak doen over zijn
bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoek vermelde voorstellen en vragen. Indien de raad zich bevoegd
acht, moet hij ook bepalen welk gevolg er aan de voorstellen of vragen gegeven wordt en hoe dat wordt
bekendgemaakt.

GEGEVENS AANVRAGER
Naam:
Adres:
Tel:
E-mail:

TOE TE VOEGEN BIJLAGEN
Voorstel/vraag aan de gemeenteraad
Motiveringsnota en eventueel bijkomende stukken
Lijst van de indieners met naam, voornamen, geboortedatum, adres en handtekening

Handtekening aanvrager,

Opgemaakt op …………………… te …………………………..

IK STEUN HET BURGERINITIATIEF I.V.M. VOLGEND VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam en voornamen

Geboortedatum

Adres

Handtekening

De stad Tienen verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel in het kader van de artikelen 200bis tot
200quinquies van het gemeentedecreet om te onderzoeken of er voldoende geldige handtekeningen zijn om het verzoek
tot het houden van een burgerinitiatief te ondersteunen. U hebt recht op inzage en in voorkomend geval op verbetering
van uw persoonsgegevens.

