STAD
ZOTTEGEM
Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst

Uittreksel
uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zitting van 19 december 2006
Aanwezig:Herman De Loor, burgemeester-voorzitter,
Paul Lievens, Dirk Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte,
Claudine Placke, schepenen,
Roger Van Cauwenberge, Werner Vanderzwalmen, Jean D’Hondt, Willy De Meulenaere,
Elsie Verheyen, Kurt Broeckaert, Albecq Baele, Guy Lapaige, Tom Carnewal,
Nadine Stalpaert, Michel De Schampheleer, Julien De Potter, Lindsey Verbanck,
Dino De Freyne, Ghislain Diependaele, Peter Vansintjan, Jan Cosijn, Koen Haustraete,
Marc Roman, Freddy Du Tranoix, gemeenteraadsleden,
Eddy Beké, stadssecretaris.
Afwezig: Werner Vanderzwalmen, Jean D’Hondt, Dino De Freyne, Guy Lapaige en
Freddy Du Tranoix van punt 24 bis tot en met punt 24 quinquies.
Carinne Vekeman
1. Klachtenbehandeling. Vaststellen reglement.
De Gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in bijzonder de artikelen 197 en 198.
Gelet op het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van
bestuursinstellingen.
Gelet op de omzendbrief VR 20 en 18 maart 2005 – Leidraad voor de organisatie van het
klachtenmanagement, ter uitvoering van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een
klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen.
Overwegende dat het Gemeentedecreet stelt dat tegen 1 januari 2007 elke Gemeenteraad een systeem
van klachtenbehandeling organiseert.
Overwegende dat dit systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke
niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking
hebben;
Gelet op het ontwerp van reglement klachtenbehandeling;
Gelet op het gunstige advies van 7 december 2006 van het managementteam;
Gehoord het mondelinge verslag van de heer Herman De Loor, burgemeester-voorzitter;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Dino De Freyne;

Met algemene stemmen.
BESLUIT:
Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan het reglement klachtenbehandeling stad Zottegem als volgt:
Artikel 1
§1. Onder ‘klacht’ in de zin van deze regeling wordt verstaan: een manifeste uiting waarbij een
ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte
handeling of prestatie.
§2. Een klacht kan zowel betrekking hebben op:
1. een foutief verrichten van een handeling of prestatie
2. het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
3. het niet uitvoeren van een handeling of prestatie
§3. Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking hebben op:
1. een behandelingswijze van de ambtenaar
2. een termijn
3. een beslissing van de ambtenaar
§4. Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het niet correct handelen van ambtenaren als op het
niet correct handelen van burgemeester, schepen of raadslid.
Artikel 2
§1. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties,
beroepen, bezwaren of petities.
§2. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving,
algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of
verklaringen.
Artikel 3
Een medewerker van de gemeentelijke diensten kan net zoals een burger een klacht uiten volgens deze
klachtenprocedure.
Artikel 4
Als klachtenbehandelaar treedt op:
1. de hiërarchisch overste van degene tegen wiens gedraging de klacht is gericht en die zelf niet bij de
gedraging waarover wordt geklaagd betrokken is geweest.
2. de beoordelingscommissie van de gemeenteraad indien het een klacht betreft tegen een gedraging
van de gemeentesecretaris.
3. de deontologische commissie indien het een klacht betreft tegen een gedraging van burgemeester,
een schepen of raadslid.
4. de gemeentesecretaris indien het een klacht betreft van de ene ambtenaar ten opzichte van een ander
ambtenaar, die beiden werkzaam zijn bij de stad Zottegem.
Artikel 5
De klachtencoördinator, evenals de vervanger bij afwezigheid, zijn medewerkers van het secretariaat.
De klachtencoördinator registreert en dispatcht alle klachten en ziet er op toe dat de behandeling van
een klacht conform de klachtenprocedure verloopt.
Artikel 6
Klachten worden behandeld volgens de procesbeschrijving opgenomen in de bijlage 1.

Artikel 7
§1. Driemaandelijks wordt van de behandelde klachten een verslag gemaakt en aan het College van
Burgemeester en Schepenen gerapporteerd.
§2. Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan de Gemeenteraad gerapporteerd.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2007.
Artikel 9
Deze regeling klachtenbehandeling stad Zottegem wordt geëvalueerd na 1 jaar werking.
Waarvan akte.
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