
ZITTING VAN 24 juni 2014 

Tegenwoordig: 
R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; 
P. De Bock – M. Fruytier – T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; 
E. Coppens - L. Dieleman-van De Vijver – F. Dierinck – C. Francis - K. Mertens – I. Mertens – M. 
Cooreman - G. Van Hoecke – S. Aper - K. Van Poucke, raadsleden; 
R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; 
B. Put, secretaris. 
Verontschuldigd: 
J. Vandamme - C. Clerc, raadsleden. 
 
De notulen van de zitting van 27 mei worden unaniem goedgekeurd. 

 
De gemeenteraad, 
 
Overwegende dat in tal van steden en gemeenten een ereburgerschap bestaat, waardoor de lokale 
besturen de mogelijkheid geboden wordt om verdienstelijke personen op een waardige manier te 
huldigen; 
 
Overwegende dat het instellen van ereburgerschap ook voor Moerbeke passend is; 
 
Overwegende dat het aangewezen is de modaliteiten inzake het toekennen van ereburgerschap via 
een reglement te regelen;  
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2014 om een 
gemeentelijk reglement voor ereburgerschap goed te keuren; 
 
Besluit met unanimiteit van stemmen. 
 
Art. 1: Het reglement dat de modaliteiten inzake toekenning van het ereburgerschap regelt, en dat 
als bijlage bij dit besluit wordt toegevoegd, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 

Art. 3: Dit besluit ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de 
overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet. 
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Reglement inzake het toekennen van een ereburgerschap 

 

Artikel 1  

Er wordt een Ereburgerschap van de gemeente Moerbeke ingesteld.  

 

Artikel 2  

Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad op basis van een grondig gemotiveerd 

voorstel, geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen, op basis van voorstellen 

van een gemeenteraadslid of van een erkende gemeentelijke adviesraad.  

 

Iedere kandidatuur moet gestaafd worden met nuttige bewijsstukken, in om het even welke vorm.  

De kandidaat moet tevens akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt hierdoor een 

blijvende verbondenheid met de gemeente Moerbeke.  

 

De eretitel kan postuum worden toegekend mits toestemming van de nabestaanden. 

 

Artikel 3.  

Kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van een “ereburgerschap” :  

Ieder natuurlijk persoon met een aantoonbare band met de gemeente Moerbeke die aan één van de 

volgende criteria voldoet;  

a) hij/zij heeft bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeente;  

b) hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of 

internationale uitstraling;  

c) hij/zij heeft aan de gemeente een internationale uitstraling gegeven.  

 

Artikel 4  

Het ereburgerschap wordt maximum éénmaal per jaar toegekend aan één persoon.  

 

Artikel 5 

De titel Ereburger van de gemeente Moerbeke wordt verleend door de gemeenteraad. 

De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden gedelegeerd aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 6 

De kandidaat dient te worden aangenomen door de gemeenteraad in een geheime stemming. De 

kandidaat is aangenomen indien er een volstrekte meerderheid is van de (geldig) uitgebrachte 

stemmen. 
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Artikel 7 

Aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging 

verbonden. Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn er geen 

verplichtingen verbonden. 

 

Artikel 8 

Ingeval van oneervol gedrag kan de titel van ereburger ontnomen worden via bovengenoemde 

procedure. 

 


