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Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi
Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen
Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter
Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS
BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis
(N-VA), Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien
(Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory
Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V)
en Annick De Wever (CD&V), raadslid
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Anthony Abbeloos (N-VH) en Ria Maes (SP.A), raadslid

TITEL
Agendapunt : Reglement ereburgerschap en verdienstelijke inwoner
Motivering
Voorgeschiedenis
• Besluit gemeenteraad van 18 maart 2014 houdende goedkeuring van
het reglement burgerschap
Feiten en context
Er werd een reglement ereburgerschap opgemaakt. Dit reglement wordt
aangepast met de uitbreiding titel verdienstelijke inwoner.
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Dit reglement stelt de gemeenteraad in staat om personen het
ereburgerschap toe te kennen en/of de titel verdienstelijke inwoner toe te
kennen.
Dit reglement moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Nicky
Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De
Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
1 onthouding: Cliff Mostien (Onafhankelijk)
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Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Volgend reglement ereburgerschap en verdienstelijke inwoner goed te
keuren:
Afdeling 1. Ereburgerschap van de gemeente Hemiksem
Artikel 1 – Voordracht
Een initiële voordracht van een kandidaat dient door een Hemiksemse
adviesraad te worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen voor 15 mei van het jaar van toekenning van de titel. Een
kandidatuur kan nooit door de kandidaat zelf noch door een verwant van de
kandidaat tot de 3de graad worden ingediend. Indien de verdienstelijkheid
van een potentiële kandidaat zich situeert in een vakgebied dat niet door één
van de gemeentelijke adviesraden behandeld wordt, kan het college ook zelf
een voordracht initiëren.
De kandidaat moet akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt
hierdoor de blijvende verbondenheid met de gemeente Hemiksem.
Iedere kandidatuur dient gestaafd te zijn met nuttige bewijsstukken, in om het
even welke vorm en vergezeld te zijn van een motivatiebrief.
Artikel 2 – Toekenning
Het ereburgerschap wordt toegekend door de Gemeenteraad op basis van
een gemotiveerd voorstel, geformuleerd door het College van Burgemeester
en Schepenen.
De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
De kandidaat dient te worden aangenomen door de gemeenteraad in een
geheime stemming.
De kandidaat is aangenomen indien er een volstrekte meerderheid is van de
(geldig) uitgebrachte stemmen.
.
Artikel 3 – Voorwaarden
Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van het
ereburgerschap:
- hetzij hij/zij die bijdraagt of bijgedragen heeft tot de bekendheid en de
uitstraling van gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal niveau;
- hetzij hij/zij die zich bijzonder verdienstelijk maakt of gemaakt heeft op
Vlaams, nationaal of internationaal niveau;
De personen die in aanmerking komen voor het ereburgerschap zijn natuurlijke
personen die ofwel woonachtig zijn in de gemeente Hemiksem, ofwel minstens
vijf jaar in de gemeente Hemiksem gewoond hebben, ofwel geboren zijn in de
gemeente Hemiksem.
Komen niet in aanmerking zij die een gekozen mandaat vervullen binnen de
gemeente Hemiksem.
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Artikel 4 – Gevolgen
De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van
de gemeente Hemiksem en haar bevolking blijkt ten aanzien van de
verdiensten van de Ereburger.
De Ereburger ontvangt als uiterlijk teken van zijn titel een oorkonde.

Aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke
vergoeding of bezoldiging verbonden.
Ereburgers worden uitgenodigd bij alle belangrijke evenementen die door de
gemeente georganiseerd worden.
Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen
verplichtingen verbonden.
Afdeling 2. Verdienstelijke inwoners.
Artikel 1. Komen in aanmerking:
a)
Moedige inwoners die de afgelopen 12 maanden een medeburger
geholpen bij een levensbedreigende situatie.
b)
Inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties
op cultureel, artistiek, maatschappelijk, sociaal, economisch of
technisch/wetenschappelijk vlak aan de gemeente een extra dimensie
hebben gegeven.
Artikel 2. Voorwaarden:
De personen die in aanmerking komen als verdienstelijke inwoner zijn
natuurlijke personen die woonachtig zijn in de gemeente Hemiksem en in
leven op het moment van indienen van hun kandidatuur.
De voorgedragen vereniging of organisatie heeft haar zetel te Hemiksem.
Een kandidatuur waarvan de voorgedragen kandidaat, vereniging of
organisatie de afgelopen 10 jaar als laureaat gehuldigd werd is
onontvankelijk.
Komen niet in aanmerking : prestaties die op een andere wijze worden
gehuldigd (bv sportkampioenen, bloedgevers, laureaten van de arbeid,,..) en
politieke mandatarissen, verenigingen of organisaties in hun politieke functie te
Hemiksem.
Artikel 3. Procedure:
Het gemeentebestuur plaatst een oproep met inschrijvingsformulier in het
gemeentelijk informatieblad en gelijktijdig op de website.
Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden uit artikel 1a of 1b moeten via
het inschrijvingsformulier door derden voorgedragen worden bij het college
van burgemeester en schepenen.
Een kandidatuur bevat een beknopte doch volledige omschrijving van de
verdienstelijke prestatie van de kandidaat, vereniging of organisatie.
Per formulier mag slecht 1 kandidaat, vereniging of organisatie voorgedragen
worden.
De genomineerden hoeven niet op de hoogte te zijn van de nominatie.
Enkel kandidaturen ingediend via het ter beschikking gestelde formulier of via
het webformulier op de gemeentelijke website zijn ontvankelijk indien ze tijdig
en correct toekomen voor 1 juni.
Het college maakt de ingekomen kandidaturen voor advies over aan de
bevoegde gemeentelijke adviesraad; kandidaturen die aan geen van de
adviesraden kunnen toegewezen worden, worden behandeld door het
schepencollege.
Elke adviesraad kan uit de genomineerden, uiterlijk op 10 september
maximum 2 laureaten voordragen aan het college.
Het college beslist aan welke inwoners de titel van "verdienstelijk inwoner"
wordt toegekend.
Het gemeentebestuur contacteert de laureaten met de vraag of ze de titel
van verdienstelijk inwoner aanvaarden.
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Artikel 4. Bekendmaking en prijsuitreiking:
Alle laureaten worden uitgenodigd tijdens de ontvangst van de nieuwe
inwoners in september/oktober.
Alle laureaten ontvangen een oorkonde.
Artikel 5. Toezicht en sancties
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van
dit reglement.
Artikel 6. Gevolgen:
De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van
de gemeente Hemiksem en haar bevolking blijkt ten aanzien van de laureaat.
De laureaat ontvangt als uiterlijk teken van zijn titel een oorkonde.
Aan de toekenning van de titel van verdienstelijke inwoner is geen enkele
geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen
verbonden aan de laureaten.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om het reglement ereburgerschap, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 18 maart 2014, op te heffen.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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