Reglement voor het indienen van
een verzoekschrift door
kinderen/jongeren

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2017
Bekendgemaakt op 24 oktober 2017
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Reglement
Artikel 1. Doel
Stad Gent heeft een plan om de stad nog meer kind- en jeugdvriendelijk te maken. In dit kader doet
de stad ook inspanningen om kinderen en jongeren van dicht bij het beleid te betrekken.
Stad Gent wenst de mogelijkheid te voorzien voor kinderen/jongeren om via een verzoekschrift een
vraag om iets te doen of iets te laten aan het gemeentebestuur te stellen.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben onderstaande termen volgende betekenis:
Kindersecretaris: De kindersecretaris is het aanspreekpunt voor kinderen/jongeren. Naast
aanspreekpunt neemt de kindersecretaris ook de rol op van facilitator en ondersteunt hij het kind/
de jongere die een verzoekschrift wil indienen.
Verzoekschrift: Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten. De vraag moet
duidelijk zijn zodat deze in behandeling kan genomen worden. Er zijn geen specifieke vormvereisten
verbonden aan het verzoekschrift.
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
Ieder kind/jongere vanaf 10 jaar tot en met 17 jaar kan een verzoekschrift, gesteund door één of
meer kind(eren)/jongere(n), schriftelijk bij de kindersecretaris indienen.
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Artikel 4. Onderzoek bevoegdheid en ontvankelijkheid van het verzoekschrift
§ 1. De kindersecretaris volgt het verzoekschrift op en stuurt dit door naar het bevoegde orgaan van
de gemeente. De organen van de gemeente zijn:
1° de gemeenteraad
2° het college van burgemeester en schepenen
3° de burgemeester
4° de voorzitter van de gemeenteraad
5° de stadssecretaris
6° elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2. Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd en bijgevolg niet in behandeling
worden genomen wanneer:
1° de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is of wanneer er kan vastgesteld worden dat het
verzoek niet afkomstig is van de indiener(s) zelf. Een vraag is onredelijk wanneer de behandeling
ervan de werking van de overheidsdienst verstoort.
2° louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld.
3° de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van naam, voornaam en adres
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
5° in geval het verzoekschrift uitgaat van verschillende personen, naam, voornaam en adres van één
of meerdere van de personen die de vraag steunen, ontbreekt.
§3. Enkel een verzoekschrift met betrekking tot een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de
gemeente behoort, is ontvankelijk. Indien bijkomende informatie noodzakelijk is, kan de
kindersecretaris deze opvragen bij het kind/de jongere.
$4. De kindersecretaris beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift.
§5. Het orgaan onderzoekt zijn bevoegdheid. Zo het orgaan niet bevoegd is, neemt hij een
gemotiveerde beslissing in die zin en wordt de behandeling van het punt stopgezet.
§6. Het orgaan kan het verzoekschrift ten gronde behandelen of kennis nemen van het
verzoekschrift en verwijzen naar eerdere besprekingen, wanneer het verzoekschrift een vraag
opwerpt die eerder in de zittingsperiode al aan bod is gekomen en geen essentieel nieuw element
aanbrengt.
§7. Het orgaan kan beslissen om het kind/de jongere of, indien het verzoekschrift door meer
personen wordt gesteund, diegene die zich als verantwoordelijke van het verzoekschrift opgeeft, te
horen. In dat geval kan dit kind/ deze jongere zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. Dit
kind/deze jongere kan worden gehoord, maar mag niet deelnemen aan de debatten.

Artikel 5. Verzoekschrift voor de gemeenteraad
§ 1. Indien het verzoekschrift tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, dient het
verzoekschrift minstens veertien dagen voor de dag van de gemeenteraad ingediend zijn om op de
eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld. Indien de termijn tussen indiening en
gemeenteraad korter is dan veertien dagen, wordt het verzoekschrift behandeld op de
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daaropvolgende gemeenteraad. Het verzoekschrift wordt op de agenda geplaatst na de punten
aangebracht door de gemeenteraadsleden.
§ 4. Per fractie krijgt een gemeenteraadslid de mogelijkheid om tussen te komen. Het kind/de
jongere kan niet deelnemen aan de debatten.
§ 5. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften verwijzen naar het college van
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie, met het verzoek om over de
inhoud ervan uitleg te verstrekken.
Artikel 6. Antwoord op het verzoekschrift
Het orgaan van de gemeente dat bevoegd is om het verzoekschrift te behandelen, geeft binnen de
drie maanden na de indiening ervan, een gemotiveerd antwoord aan het kind/de jongere.
Artikel 7. Inwerkingtreding (en duurtijd)
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2017.
Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd.
(einde reglement)
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