UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 12.12.2002
Waren aanwezig : Roger TERRYN, Burgemeester-Voorzitter;
Ann ACCOU, Gaby VLIEGHE, Luc VANDEKERKHOVE, Didier
GOEMAERE (aanwezig tot en met punt 3), Patrick VANROBAYS,
Schepenen;
Willy KEMSEKE, Gino BAERT, Frans DERUYTERE, Wim VERMEULEN,
Claude CROES, Jules VANDERBEKEN, Steven DEGROOTE, Marc
BYTEBIER, Isabelle VANDEVYVERE, Jo TIJTGAT, Carl DE DONDER,
Louis HAERINCK, Christine VANNESTE, Rita JOSEPH, Eddy BENOIT,
Raadsleden;
Trees LONGUEVILLE, Gemeentesecretaris
----6. Ereburgerschap – reglement – goedkeuring
DE RAAD,
gezien het een basisdoelstelling is van de gemeente om het welzijn van de bevolking te
bevorderen;
gelet op het feit dat natuurlijke personen, geboren te en/of wonend of gewoond hebbend
te Deerlijk en/of een bijzondere band hebben of gehad hebben met Deerlijk, in bijzondere
mate kunnen bijdragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeente of een
representatief deel van haar inwoners enerzijds of tot de bekendheid en de uitstraling van
de naam en de faam van de gemeente anderzijds;
gezien het passend is dergelijke natuurlijke personen hiervoor publiekelijk te waarderen;
gezien deze waardering ondermeer kan uitgedrukt worden door toekenning van de titel
“ereburger van Deerlijk”;
overwegende dat hiervoor criteria dienen vastgelegd te worden;
gelet op het advies van de culturele raad d.d. 17.06.2002;
op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
17 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL en sp.a) en 3 neen-stemmen (GEMBEL)
Art.1. – Er wordt een ereburgerschap van de gemeente Deerlijk ingesteld.
Art.2. – Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad op basis van een
grondig gemotiveerd voorstel. Iedere kandidatuur moet gestaafd worden met nuttige en
nodige bewijsstukken, in om het even welke vorm.
Art.3. –
§1. Het ereburgerschap kan te allen tijde worden toegekend, aan één of meerdere personen, telkens wanneer de gemeenteraad dit opportuun acht.

§2. De gemeentelijke erkende adviesraden kunnen ten alle tijde aan het College van Burgemeester en Schepenen een kandidaat ereburger voordragen.
Art.4. – Alleen natuurlijke personen kunnen ereburger van Deerlijk worden. De titel kan
slechts éénmaal hetzij tijdens het leven, hetzij postuum toegekend worden.
Art.5. –
§1. De personen die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de titel “Ereburger van
Deerlijk” moeten geboren zijn en/of wonen of gewoond hebben in Deerlijk of een
uitermate bijzondere band hebben of gehad hebben met Deerlijk. Daarnaast moeten ze
voldoen aan minstens één van de volgende criteria:
ze moeten bijdragen en/of bijgedragen hebben tot het welzijn of de welvaart van de
gemeente of een representatief deel van haar inwoners;
ze moeten bijdragen en/of bijgedragen hebben tot de bekendheid en de uitstraling
van de naam en de faam van de gemeente.
§2. Personen die op het ogenblik van de nominatie een politiek mandaat bekleden, komen
niet in aanmerking voor het ereburgerschap.
Art.6. – Aan het toekennen van de titel van ereburger is geen enkele vergoeding of
bezoldiging van om het even welke aard verbonden. Ereburgers krijgen een oorkonde,
ondertekenen het Gulden Boek van de gemeente en kunnen gratis uitgenodigd worden
naar grote feestelijkheden georganiseerd door de gemeente.
Art.7. – Het staat de gemeenteraad vrij om, mits gemotiveerde beslissing, genomen met
volstrekte meerderheid der stemmen, de toegekende titel in te trekken.
Art.8. – Het staat de gemeenteraad vrij om, mits gemotiveerde beslissing, genomen met
volstrekte meerderheid der stemmen, af te wijken van de bepalingen van dit reglement.
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