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Zitting van dinsdag 20 mei 2008
Tegenwoordig : Luc Deleu,voorzitter,
Stefaan Platteau, burgemeester,
Elke Zelderloo, Carine Walravens, Marc De Meulemeester, Georges De
Vliegher, Walter Zelderloo, Willy Segers, schepenen,
Luc De Backer, OCMW-voorzitter-schepen,
Jef Valkeniers, Guy Pardon, Jan Margot, Julien Sergoigne, Michel Dandoy,
Karel De Ridder, Jurgen Ceder, Danny Smagghe, Michel Valkeniers, Dirk Van
Hoegaerden, Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Reindert De
Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens, Gerda Veldeman,
Joëlle Van Duijfhuijs, Yuri Walravens, Nathalie Staquet, Stijn Quaghebeur,
raadsleden,
Marianne Vanden Houte,secretaris.
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het gepast is om aan de personen die zich op een
uitzonderlijke manier verdienstelijk maken voor de Dilbeekse gemeenschap,
een bijzondere blijk van waardering te tonen;
Overwegende dat dit kan door hen het ereburgerschap van de gemeente of een
medaille van verdienste van de gemeente Dilbeek toe te kennen;
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een reglement op te stellen
BESLUIT: met 28 ja-stemmen ( Luc Deleu, Stefaan Platteau, Elke Zelderloo,
Carine Walravens, Marc De Meulemeester, Georges De Vliegher, Walter
Zelderloo, Willy Segers, Jef Valkeniers, Guy Pardon, Jan Margot, Julien
Sergoigne, Michel Dandoy, Jurgen Ceder, Danny Smagghe, Michel
Valkeniers, Dirk Van Hoegaerden, Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies
Vereecke, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda
Janssens, Gerda Veldeman, Joëlle Van Duijfhuijs, Nathalie Staquet en Stijn
Quaghebeur ), tegen 2 neen-stemmen ( Yuri Walravens en Karel De Ridder,
(Groen!-sp.a-spirit met als motivering dat de gemeenteraad buiten spel wordt
gezet voor het verlenen van de medaille van verdienste )
ENIG ARTIKEL.- Het hiernavolgende reglement op het toekennen van het
ereburgerschap en de medaille van verdienste van de gemeente Dilbeek, wordt
goedgekeurd.

REGLEMENT OP HET TOEKENNEN VAN
HET EREBURGERSCHAP EN DE MEDAILLE VAN VERDIENSTE
VAN DE GEMEENTE DILBEEK
HET EREBURGERSCHAP
Artikel 1
Het ereburgerschap kan uitsluitend worden toegekend als hoogste blijk van
waardering, genegenheid en dankbaarheid aan natuurlijke personen die zich ten
opzichte van de gemeente of de Dilbeekse gemeenschap op zeer uitzonderlijke,
baanbrekende en langdurige wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt.
Artikel 2
Het ereburgerschap is uniek omdat de toekenning is gebaseerd op
persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer
uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. De prestaties
hebben een invloed op de (Dilbeekse) samenleving, hebben een verstrekkende
betekenis of kenmerken zich vanwege de internationale uitstraling die zij
hebben.
Artikel 3
Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel inwoners als nietinwoners van de gemeente.
Artikel 4
Een voorstel tot het verlenen van de titel “Ereburger van de gemeente Dilbeek”
wordt onderzocht door het college van burgemeester en schepenen.
Indien het advies gunstig is, wordt het akkoord van de belanghebbende
gevraagd.
Artikel 5
Een besluit tot het verlenen van het ereburgerschap wordt genomen door de
gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.
De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
Ereburgers worden uitgenodigd bij alle belangrijke evenementen die door de
gemeente worden georganiseerd.
Artikel 7
Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen
verplichtingen aan verbonden.
Artikel 8
Indien zeer bijzondere, ernstige redenen daartoe aanleiding geven, kan de
gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
besluiten het ereburgerschap vervallen te verklaren. Aan betrokkene wordt
hiervan kennis gegeven door toezending van het betreffende raadsbesluit.

DE MEDAILLE VAN VERDIENSTE
Artikel 9
De medaille van verdienste kan als blijk van waardering en erkentelijkheid
worden toegekend aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
(instellingen, bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen, enz.), die zich
voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze,
gedurende langere tijd, belangeloos hebben ingespannen of op enig
maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.
Artikel 10
De prestaties waarop deze toekenning betrekking heeft, moeten een
aantoonbaar Dilbeeks belang dienen en gericht zijn op het goed of beter
functioneren van personen, instellingen, bedrijven, organisaties, verenigingen,
stichtingen, enz.. Het kan ook gaan om een uitzonderlijke prestatie op het
terrein van kunst, cultuur of sport met een nationale of internationale
uitstraling.
Artikel 11
De medaille van verdienste kan worden toegekend zowel aan inwoners als aan
niet inwoners van de gemeente; rechtspersonen moeten hun maatschappelijke
zetel niet noodzakelijk op het grondgebied van de gemeente hebben.
Artikel 12
Een voorstel tot het verlenen van de medaille van verdienste wordt onderzocht
door het college van burgemeester en schepenen. Indien het advies gunstig is,
wordt het akkoord van de belanghebbende gevraagd.
Artikel 13
Een besluit tot het verlenen van een medaille van verdienste wordt genomen
door het college van burgemeester en schepenen en zo spoedig mogelijk aan de
gemeenteraad meegedeeld. De bevoegdheid tot toekenning van de eremedaille
kan niet worden gedelegeerd aan een lid van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 14
De (rechts)persoon aan wie een medaille werd toegekend, wordt uitgenodigd
bij alle belangrijke evenementen die door de gemeente worden georganiseerd.
Artikel 15
Aan de medaille van verdienste kunnen geen rechten worden ontleend en er
zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Artikel 16
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, is het college van
burgemeester en schepenen bevoegd de toekenning van de medaille van
verdienste in te trekken. Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door
toezending van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
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