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Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle
Schepenen

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, Remi
Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Lieven Rummens, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van
Hamme, Axl Van Boven

Gemeenteraadsleden

Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

r Het decreet lokaal bestuur van 22.L2.2Ot7, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o Het decreet lokaal bestuur van 22.L2.2o77 , artikels 20,22, 29,32,34,96,37,38,50 en 279

Verwijzi ngsdocu menten

r Gemeenteraadsbesluit 3L.01.2019 goedkeuring huishoudelijk reglement.
o Huishoudelijk reglement gemeenteraad versie goedgekeurd 31.01.20i.9.
r Ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad versie 28.02.2OL9.
o MailWSG ivm goedkeuren beleidsrapporten 05.02.2OL9.

Verantwoording

r Artikel38 van het Decreet Lokaal Bestuur van22.72.2017 bepaalt dat de gemeenteraad bij de
aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende
maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen
worden opgenomen over:
1" de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van
burgemeester en schepenen;

2" de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem



aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen

verstrekken over die stukken;

3" de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de

gemeenteraad openbaa r worden gemaakt;

4" de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en

de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht

en beheerU 1

5" de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de

burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke

vragen te stellen;

6' de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige

vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;

7' de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;

8" de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279,

worden ondertekend;
9" de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;

10' de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.

. Bij de bespreking en goedkeuring op de gemeenteraad van 31.01.2019 werden een aantal

opmerkingen gemaakt die verder moesten worden onderzocht. Op basis daarvan wordt een

nieuwe versie met een aantal beperkte aanpassingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

r ln artikel 32 51 wordt "Nadat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn

elk hun deel van het beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het

beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn." vervangen

door "ln dat geval kan op dezelfde dag eerst een vergadering van de raad voor maatschappelijk

welzijn worden georganiseerd en daarna een gemeenteraad. Eerst stelt de raad voor

maatschappelijk welzijn zijn beleidsrapport vast. Daarna stelt de gemeenteraad zijn deel van het

beleidsrapport vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het door de OCMW-raad goedgekeurde

deelgoed."
o ln artikel 53 52 wordt "bepalingen van 56" vervangen door "bepalingen van artikel 52 92".

. Op de vorige gemeenteraad was er ook sprake van om een hoofdstuk 'raadscommissies' toe te

voegen zoals in het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur. Aangezien het decreet

lokaal bestuur geen verplichte commissies meer voorschrijft en het college voorlopig geen

plannen heeft om commissies op te richten, is dit niet weerhouden.

Tussenkomsten

o De Anders-fractie stelt vast dat het oprichten van raadscommissies toch niet weerhouden wordt

in het huishoudelijk reglement. Anders blijft voorstander om een deontologische commissie op

te richten. Er zijn inderdaad gemeenten die dit niet gaan doen, maar evengoed zijn er gemeenten

die dit gaan behouden. Voor leden van het college van burgemeester en schepenen bestaat er

een decretaal vastgelegde tuchtmaatregelen, maar die bestaan niet voor gemeenteraadsleden.

ln de deontologische code wordt wel een opsomming gegeven van mogelijke feiten die de

integriteit aantasten en wordt er verwezen naar naleving en handhaving. Maar er is niet echt een

aanpak aan gekoppeld en de afdwingbaarheid kan in vraag gesteld worden. Veel zaken zijn voor

interpretatie vatbaar en de bespreking hiervan gebeurt beter buiten de openbaarheid van een



a

gemeenteraad in een aparte commissie waar dergelijke zaken discreet kunnen besproken
worden.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze het voorstel van WSG volgen die
de gemeenteraad naar voorschuift als het orgaan dat moet toezien op de naleving van de
deontologische code. Dit gebeurt dan wel in een geheime zitting van de gemeenteraad. Dit
kadert ook in een administratieve veréénvoudiging. Het college zal nog eens aftoetsen wat de
voor- en de.nadelen zijn en de argumenten evalueren. Het college wijst er wel op dat deze
deontologische commissie in de voorbije 18 jaar maar 1 of 2 maal is samengeroepen.
Anders geeft aan zich te zullen onthouden bij de stemming.

Stemmen

Stemresultaat 1.5 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren,
Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieven Rummens, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
DimitriVan Vooren)

BESTUIT

Artikell
De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden
goedgekeurd.
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