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Datum

2 april 2019 – van 20 tot 22 uur

1

Mogelijkheid burgers om punt op agenda gemeenteraad te plaatsen. Bespreking
voorwaarden.

Dit punt wordt meegenomen in de bespreking van het volgend punt.

2

Bespreking ontwerp - Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad.

Het ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt artikelsgewijs
besproken.
Overzicht van de aanpassingen:
 art. 3,§3: ‘Welzijnsverenigingen’ schrappen omdat deze bepaling geen toepassing kan
hebben. Niet alle fracties zijn hier in vertegenwoordigd. Is trouwens bevoegdheid Raad
voor Maatschappelijk Welzijn en niet Gemeenteraad.
 art. 6: toevoeging ‘De geaccrediteerde audiovisuele pers heeft in principe de
toestemming om te filmen, tenzij dit zou leiden tot ernstige verstoring van het verloop
van de zitting. In dit geval kan de voorzitter de toestemming voor de desbetreffende
zitting, intrekken.’
 art. 10§4: termijn van 4 vrije dagen voor de zitting
 art. 11§4: idem
 art. 24§2: geen onderscheid maken tussen een vraag en een interpellatie. Spreektijd
wordt in totaal op 25 minuten gebracht.
 art. 45§4: voor de gemeenteraadscommissies moeten alle punten en vragen binnen zijn
ongeveer 10 dagen voor de zitting. Omdat er zittingen zijn op dinsdag, woensdag en
donderdag, wordt voor éénvormigheid en éénduidigheid één moment genomen:
woensdag voor 18u voor de week van verzending van de agenda.
 art. 48: ‘debriefing’ brandweerzone wordt ‘toelichting’. En de toelichtingen door de
bestuurders in de intergemeentelijke verenigingen komen éénmaal per jaar aan bod in
de commissie algemene zaken.*
(* aanvulling nà de commissie: toelichting in de commissie kan éénmaal per jaar, maar
toelichting in de gemeenteraad moet minstens tweemaal per jaar (art. 441 decreet
lokaal bestuur))
 art. 49: verenigde raadscommissie nog verder uit te werken
 art. 50: timing website nog verder uit te werken




art. 53: fractievergoeding en modaliteiten moeten nog worden vastgesteld door de
gemeenteraad in een afzonderlijk reglement
art. 60§5,3°: moet zijn 280 burgers

Er wordt afgesproken om het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad van eind april.

Verslaggever: Jan Cottyn

