Reglement inzake het toekennen van eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden van de
gemeente Wingene
Artikel 1. Doel
Dit reglement bepaalt de wijze waarop eretitels worden toegekend aan de gewezen schepenen en
gemeenteraadsleden van de gemeente Wingene.
De gemeenteraad is bevoegd voor het toekennen van deze eretitels.
Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een
gewezen schepen of gemeenteraadslid van de gemeente. Aan de eretitel zijn geen financiële of
materiële voordelen verbonden.
Artikel 2. Toepassingsgebied
De eretitel (ereschepen of eregemeenteraadslid) kan slechts gevoerd worden na afloop van het
betrokken mandaat.
De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek mandaat uitvoert in de
gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
dat die gemeente bedient, noch wanneer hij of zij door die gemeente of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, bezoldigd wordt.
De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen of de eretitel van
erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.
Artikel 3. Toekenningsvoorwaarden
Om de eretitel te kunnen aanvragen moet een mandataris voldoen aan de volgende voorwaarden:
3.1 voor de titel van ereschepen:



gedurende 12 jaar effectief het mandaat van schepen te hebben bekleed in de gemeente
Wingene;
of gedurende 18 jaar het ambt van raadslid te hebben bekleed waarvan 6 jaar als schepen.

De jaren die een betrokkene zetelde als burgemeester of voorzitter van het OCMW kunnen worden
meegeteld voor de vereiste anciënniteit.
3.2. voor de titel van eregemeenteraadslid:



gedurende 12 jaar effectief te hebben gezeteld in de gemeenteraad van de gemeente
Wingene;
of gedurende 6 jaar effectief te hebben gezeteld in de gemeenteraad van de gemeente
Wingene en 6 jaar effectief in de OCMW-raad van Wingene.

Voor de berekening van de vereiste mandaatjaren worden de periodes van wettelijke verhindering
(zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017) meegerekend.
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Om een titel van ereschepen of eregemeenteraadslid te kunnen dragen moet daarenboven de
mandataris van onberispelijk gedrag zijn, dit wil zeggen geen strafrechtelijke of tuchtrechtelijke
veroordelingen te hebben opgelopen.
De uitoefening van een mandaat in een gemeente die later samengevoegd wordt met andere
gemeenten of eraan wordt gehecht, wordt beschouwd als een ambt of mandaat, uitgeoefend in de
gemeente die de samengevoegde of de gehechte gemeenten bevat.
Artikel 4. Aanvraagprocedure
De eretitel wordt door de gemeenteraad toegekend op aanvraag, en kan ook postuum worden
verleend.
De aanvraag wordt schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend, hetzij:
1. door de betrokken mandataris;
2. door de rechtsopvolgers van de mandataris, na diens overlijden;
3. door het college van burgemeester en schepenen mits toestemming van betrokkene (of diens
rechtsopvolgers)
Bij de aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister (model 1) worden toegevoegd door de
aanvrager(s) van de eretitel. In geval het initiatief uitgaat van het college van burgemeester en
schepenen zal het college van burgemeester en schepenen de benodigde stukken verzamelen, mits
toestemming van betrokkene (of diens rechtsopvolgers).
De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag.
Artikel 5. Sancties – intrekking van de eretitels
De gemeenteraad kan beslissen om de titel van ereschepen of eregemeenteraadslid in te trekken
wanneer de betrokkene een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordeling oploopt.
Artikel 6. Voorrangsregels
De titel van ereschepen heeft voorrang op de titel van eregemeenteraadslid.
Beide titels kunnen niet samen gedragen worden.
Na het bekomen van een hogere titel kan geen lagere titel meer worden toegekend. Wanneer een
hogere titel wordt toegekend mag de lagere titel niet meer gedragen worden.
De titel van eregemeenteraadslid kan samen gedragen worden met de titel van ereraadslid OCMW
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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