
1 van 3

gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 27 mei 2019 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Jan Jambon - burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, 
Carla Pantens en Karina Hans - schepenen
Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van 
Mechelen, Steven Broos, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, 
Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter 
Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van 
Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Babs De Vocht, Greet Verbert, Tom Thys en 
Kasper Vanpoucke - raadsleden
Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig: Ingeborg Hermans - raadslid

OPENBARE ZITTING

20. Reglement tweejaarlijkse prijs van verdienste 2019-2024.

Feiten en motivering
De gemeente verleent sinds 2005 om de 2 jaar een prijs van verdienste. Het is aangewezen om deze 
vorm van eerbetoon te verlengen in de nieuwe legislatuur onder dezelfde modaliteiten als voorheen.

Juridisch kader
Gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2015 houdende aanpassing van het reglement tweejaarlijkse 
prijs van verdienste 2013-2018.

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen worden geraamd op:
Kost 2.500,00 euro (tweejaarlijks)
Budgetsleutel 0739/61430030 tweejaarlijkse prijs van verdienste
Budget/jaar Exploitatiebudget
Krediet beschikbaar Te voorzien in meerjarenplan jaren 2020, 2022 en 2024
Visum financieel directeur Niet van toepassing

BESLUIT eenparig:

Art.1.- De gemeente kent een tweejaarlijkse prijs van verdienste toe (in de even jaren)

Art.2.- De prijs wordt toegekend aan een inwoner van Brasschaat, of een vereniging/organisatie met 
zetel te Brasschaat, die door een bijzondere prestatie op cultureel, sportief, artistiek, sociaal, 
economisch of technisch vlak of duurzaamheid aan de gemeente een extra dimensie heeft gegeven.

Art.3.- De nominaties gebeuren door de culturele, sportieve, artistieke, politieke of sociale organisaties 
of verenigingen aan de gemeenteraad nadat het gemeentebestuur daartoe een oproep heeft 
gepubliceerd via de gemeentelijke kanalen en de media.
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Art.4.- De organisaties of verenigingen kunnen daartoe elk, tegen een in de oproep vooraf 
bekendgemaakte datum, één schriftelijke nominatie onder gesloten omslag aan de  algemeen 
directeur bezorgen, p.a. gemeentehuis, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat.

Art.5.- Deze nominatie bevat, naast de naam en een curriculum  de volledige identiteit van de 
genomineerde, tevens de motivatie van de gemaakte keuze.

Art.6.- Politieke mandatarissen en verenigingen in hun politieke functie, alsook laureaten van vorige 
prijzen komen niet voor nominatie in aanmerking.

Art.7.- De jury bestaat uit :
• een gemeenteraadslid als afgevaardigde uit elke fractie;
• de voorzitter van alle door het gemeentebestuur erkende adviesraden, of zijn plaatsvervanger. 

De voorzitter wordt door de jury onder zijn leden verkozen. Het college van burgemeester en 
schepenen houdt toezicht op de samenstelling en waarborgt de neutraliteit van de jury.

Art.8.- De algemeen directeur of een door hem aan te duiden plaatsvervanger fungeert als secretaris 
van de jury.

Art.9.-
a) Een jurylid met familiale banden met een genomineerde persoon (tot en met de 2de graad) zal zich 
laten vervangen door een collega-raadslid of door een plaatsvervanger.
b) Een jurylid met banden met een genomineerde vereniging of organisatie zal zich laten vervangen 
door een collega-raadslid of door een plaatsvervanger.

Art.10.- De jury is tot volledige geheimhouding verplicht en zal voor de officiële bekendmaking haar 
keuze, vergezeld van een uitvoerige motivatie, onder gesloten omslag aan de  algemeen directeur 
overmaken.
Als laureaat wordt aangewezen de kandidaat die verkozen wordt met de helft plus één van de geldig 
uitgebrachte stemmen. Bij elke stemronde valt de laagst geklasseerde genomineerde af.

Art.11.- Tegen de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk.

Art.12.- Er zijn geen vergoedingen voor de juryleden voorzien.

Art.13.- De bekendmaking van de laureaat en de overhandiging van de prijs door de burgemeester, of 
zijn afgevaardigde, geschiedt op een door het gemeentebestuur vast te stellen datum in het 
gemeentehuis, in aanwezigheid van de gemeenteraadsleden, de juryleden en al de genomineerden.
Deze overhandiging zal met de nodige luister omgeven worden.

Art.14.- De prijs bestaat uit een authentiek kunstwerk van een Brasschaatse kunstenaar en een 
oorkonde.

Art.15.- De betrokkenheid bij deze prijs houdt automatisch de aanvaarding in van al de punten van 
onderhavig reglement.
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Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de voorzitter,

Ward Schevernels Tom Versompel

Reglement tweejaarlijkse prijs van verdienste 2019-2024.
Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Philip Cools

Afschrift aan: Cultuurdienst


