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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 25/04/2018
Referentienummer agendapunt: GR/2018/063
MIRAPRIJS - REGLEMENT - GOEDKEURING - BESLUIT
Toelichting
In zitting van 26 oktober 2005 besliste de gemeenteraad een speciale prijs in te stellen voor
verdienstelijke Hammenaars en Hamse verenigingen. De leden van het Miraprijscomité, zoals in het
reglement bepaald, samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende erkende adviesraden,
aangevuld met Hamse persmedewerkers, stelden bij de laatste edities vast dat het draagvlak en de
opkomst steeds kleiner werden.
In 2017 werd een nieuw concept goedgekeurd door de gemeenteraad met een aantal wijzigingen. Dit
nieuwe concept werd ondertussen geëvalueerd door het Miraprijscomité. Het comité stelde vast dat
personen of verenigingen met een sterke aanhang (veel vrienden, leden, ...) meer mogelijkheden hebben
om actief stemmen te ronselen. Om ook de andere kandidaten met kleinere achterban te motiveren,
werd de verdeelsleutel van de stemmen aangepast:


inwoners 60% (voorheen 70%)



ex-laureaten en leden Miraprijscomité 20% (voorheen 10%)



kiescollege 20% (= elke adviesraad kan/mag een gezamenlijke stem uitbrengen per categorie)

Om de procedure voor 2018 te kunnen opstarten, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om, zoals
bepaald in artikel 23 van het huidige reglement, het nieuwe reglement goed te keuren.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2005 waarin de gemeenteraad besliste een speciale prijs
uit te reiken voor verdienstelijke Hammenaren en/of Hamse verenigingen, en de aanpassingen
van de Miraprijs in de gemeenteraadszittingen van 26 januari 2011, 25 januari 2012 en 22
februari 2017.
 Het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 dat de bevoegdheid tot vaststellen van
gemeentelijke reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 Het nieuwe ontwerpreglement met betrekking tot de Miraprijs.
 De wijziging in het reglement omvat het aanpassen van de verhouding in stemmen (=
verdeelsleutel): 60% inwoners - 20% Miraprijscomité en ex-laureaten - 20% kiescollege.
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Collegebesluit van 01 maart 2016 waarin akte werd genomen van de vraag van het
Miraprijscomité om in 2016 geen Miraprijs uit te reiken en er werk van te maken om
verschillende pistes te bekijken, zodat in 2017 een nieuwe Miraprijs kan worden uitgereikt in een
eventueel aangepast concept.
Collegebesluit van 17 januari 2017 waarin akte werd genomen van de mondelinge toelichting
van de voorzitter Erik Vermeire en de secretaris Davy Verhelst en waarin principieel werd beslist
het voorgestelde concept goed te keuren en opdracht te geven om alles uit te werken in een
conceptnota en het reglement waar nodig aan te passen.
Collegebesluit van 07 februari 2017 waarin de conceptnota van de Miraprijs werd goedgekeurd.
Gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2017 waarin het nieuwe reglement werd goedgekeurd.
Collegebeslissing van 03 april 2017 waarin akte werd genomen van de vraag van het
Miraprijscomité - na evaluatie van het vorige werkjaar - betreffende het aanpassen van de
verdeelsleutel van de stemmen en waarin werd beslist de wijziging in het reglement voor te
leggen aan de gemeenteraad.

BESLUIT met algemene instemming:

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE DEFINITIES
Artikel 1: De Miraprijs is tweeërlei en wordt door het gemeentebestuur van Hamme jaarlijks toegekend,
zowel aan een Hamse persoon (al dan niet woonachtig in de gemeente Hamme) als aan een Hamse
vereniging of instelling. Beide categorieën worden jaarlijks bekroond omwille van hun bijzondere
verdienste of uitzonderlijke prestatie die een extra uitstraling betekent voor Hamme en de Hamse
bevolking. Dit kan gelden zowel op maatschappelijk vlak, cultureel vlak, jeugdvlak, sportvlak, sociaal vlak
of welk ander vlak ook.
Artikel 2: De Miraprijs bestaat uit:


een publieke huldiging en toekenning van de prijs;



een eervolle vermelding in het gemeentelijk informatieblad Haminfo;



de bekendmaking aan de persmedewerkers;



een speciaal daartoe ontworpen oorkonde en opname in het gemeentelijk ‘Gulden Boek’;



een geldprijs onder de vorm van kadobonnen ter waarde van 250,00 euro.

Artikel 3: Het Miraprijscomité bestaat uit:


1 afgevaardigde uit elke erkende gemeentelijke adviesraad. Elke adviesraad duidt zelf zijn
afgevaardigde aan.



max. 3 persmedewerkers voor Hamme.

De gemeenteraad stelt voor het Miraprijscomité een niet-stemgerechtigd secretaris aan, te kiezen uit de
gemeentelijke ambtenaren. Het Miraprijscomité kiest onder zijn leden een voorzitter voor het leiden van
de werkzaamheden. Indien zij deze niet wensen aan te wijzen, is het oudste lid automatisch voorzitter.
Het Miraprijscomité wordt als dusdanig samengesteld dat hun aantal leden steeds onpaar is.
Ter uitbreiding van het Miraprijscomité kunnen er max. 4 stemgerechtigde experts gecoöpteerd worden.
Zij mogen echter geen politieke mandatarissen zijn.
Artikel 4: Het selectiecomité wordt gevormd door de leden van het Miraprijscomité, op het ogenblik dat
alle kandidaturen zijn ingediend.
Artikel 5: De Miraprijs wordt op een totaal apolitieke wijze toegekend.
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Artikel 6: Een persoon, vereniging of instelling kan de Miraprijs slechts éénmaal ontvangen.
Artikel 7: Het selectiecomité kan beslissen om geen Miraprijs uit te reiken, indien aan de criteria niet of
onvoldoende voldaan werd.

HOOFDSTUK 2: KANDIDATUREN
Artikel 8: De kandidaturen worden opgevraagd door het comité via de beschikbare kanalen: het
gemeentelijk informatieblad Haminfo, de gemeentelijke website, het plaatselijk reclameblad, een
persmededeling, … waarbij de modaliteiten zoals reglement, motivatie, vereiste bewijsstukken, vermeld
worden.
Artikel 9: Kandidaten voor de Miraprijs dienen op de datum van indiening van de kandidatuur nog in
leven te zijn.
Artikel 10: Iedere inwoner, vereniging, instelling, wonende of gevestigd in Hamme kan een kandidaat
voorstellen. De kandidaturen dienen te gebeuren op daartoe opgestelde formulieren. Deze formulieren
kunnen worden gedownload van de gemeentelijke website en zijn ook te verkrijgen bij de dienst
communicatie van de gemeente Hamme. Het Miraprijscomité bepaalt telkens de uiterste datum van
indiening van de kandidaturen. Een motivatie bij een kandidatuurstelling is noodzakelijk.
Artikel 11: Bij het indienen van een kandidatuur dient de indiener schriftelijk te bevestigen dat hij/zij in
kennis werd gesteld van het reglement en ermee akkoord gaat.

HOOFDSTUK 3: SELECTEREN EN NOMINEREN
Artikel 12: Alle voorgedragen kandidaturen worden behandeld door het selectiecomité dat de
kandidaturen onderzoekt op hun geldigheid en of zij in overeenstemming zijn met het reglement. Dit
selectiecomité beslist bij stemmen met eenvoudige meerderheid. Elk lid van het selectiecomité beschikt
over één stem.
Artikel 13: Het selectiecomité draagt schriftelijk minimum 2 en maximum 5 genomineerden per categorie
voor (individu - vereniging/instelling). Aan de genomineerden wordt voorafgaand aan de stemming hun
akkoord met hun nominatie gevraagd.
Artikel 14: De leden van het selectiecomité zijn tot geheimhouding verplicht.

HOOFDSTUK 4: DE VERKIEZING
Artikel 15: De laureaat van de Miraprijs wordt volgens verdeelsleutel gekozen door:


de inwoners van Hamme (60%)



het Miraprijscomité en de ex-laureaten van de Miraprijs (20%)



het kiescollege (20%)

Het kiescollege is samengesteld uit een vertegenwoordiging - buiten de leden van het Miraprijscomité om
- per adviesraad. Zowel de ex-laureaten als het kiescollege brengen hun stem uit voor 1 individu en 1
vereniging/instelling. De stemmen worden onder gesloten omslag bezorgd aan het Miraprijscomité.
Artikel 16: Leden van het selectiecomité kunnen geen kandidaat zijn.
Artikel 17: Voor de publieksstemmen zal een stembiljet gepubliceerd worden in het plaatselijk
reclameblad. Daarnaast is er een mogelijkheid om te stemmen via een online-invulformulier. Alleen deze
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originele stembiljetten zijn geldig. De stembiljetten dienen gedeponeerd te worden in de daartoe
voorziene urnen op diverse locaties op het grondgebied van Hamme. Op dit stembiljet staan de
kandidaat-laureaten alfabetisch en volgens de officiële naam gerangschikt.
Artikel 18: Iedere inwoner van Hamme heeft één stem.
Artikel 19: Alle stembiljetten worden verzameld door de secretaris van het selectiecomité en in een
gesloten urne bewaard.
Artikel 20: De urne wordt geopend door de voorzitter en de stemmen worden geteld in aanwezigheid van
minimum 50% van de leden van het selectiecomité.
Artikel 21: De uiteindelijke laureaat per categorie van de Miraprijs wordt verkozen met gewone
meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen zal het selectiecomité overgaan tot stemming.
Wanneer het selectiecomité ook een gelijkheid van stemmen behaalt, kiest de voorzitter van het
selectiecomité de laureaat van de Miraprijs.
Artikel 22: De bekendmaking van de beide laureaten gebeurt publiekelijk. De bevolking zal via Haminfo,
het plaatselijk reclameblad en de gemeentelijke website verwittigd worden van dag, plaats en uur van de
bekendmaking en huldiging van alle genomineerden. De genomineerden worden hiervoor schriftelijk
uitgenodigd. De Miraprijs wordt uitgereikt door de heer burgemeester in aanwezigheid van de
heren/dames schepenen en de leden van de gemeenteraad.
Artikel 23: De gemeenteraad is bevoegd om eventuele aanpassingen aan dit reglement door te voeren.
Artikel 24: Het reglement voor de Miraprijs zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 februari
2017 wordt opgeheven.
Artikel 25: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de leden van het Miraprijscomité.

