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2O19-GR-O0O48 Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voozitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merclo<; de heer Johan Servé; de heer pieter Busselot; mevrouw
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk
Van Heymbeeck; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw
Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke;
mevrouw Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw
Leen Destoop; de heer Louís Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer pascal Saenen; de heer
Yves Demanet; mevrouw Valeríe Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Rogier LÍndemans

Beschrijving
Aanleidinq en doel
De start van de nieuwe legislatuur en de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur zijn
de aanleiding voor een nieuw huíshoudelijk reglement van de.gemeenteraad.

Advies en motiverino
Alle bepalingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zijn conform gemaaK met de
bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur dat het Gemeentedecreet veruangt.
Het reglement voorziet dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluitend
zouden doorgaan de vierde dinsdag van de maand. Het reglement vooziet wel in het behoud van
twee zittingen, twee oproepingen, twee agenda's en twee notulen en zittingsverslagen. Wel wordt
voorzÍen dat voor de aaneensluitende vergaderingen slechts één presentiegeld wordt verleend en er
een vereiste is van aanwezigheid van meer dan de helft van de agendapunten zowel van de
gemeenteraad als de OCMW-raad.
Hierna de belangrijkste wijzigíngen per hoofdstuk:
Hoofdstuk "Informatie voor de raadsleden en het publiek":
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- De lijst van documenten die automatisch ter beschikking zíjn van raadsleden wordt geschrapt. Alle
documenten zijn via de algemeen directeur opvraagbaar en worden digitaal bezorgd.

- Nieuw is dat de briefiruisseling gericht aan de voozitter van de gemeenteraad en dÍe bestemd is voor
de gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden (artikel 2951 DLB). Het reglement
bepaalt dat dit zal gebeuren via mail.

- Het verkrijgen van afschriften van dossÍers, aKen en stukken verloopt digitaalvia de algemeen
directeur en de vergoeding voor papieren afschriften wordt geschrapt.

- Bekendmaking dag, tijdstip en agenda van de vergadering uitsluitend via de website (en ander
communicatiekanalen), niet langer via aanplakking aan het stadhuis

- Systeem van mondelinge en schriftelijke vragen raadsleden wordt behouden. De termijn voor het
indienen van de mondelinge vragen voor de gemeenteraad wordt van uiterlijk 5 dagen voorafgaand
aan de gemeenteraadszitting op uiterl'rjk 8 dagen voorafgaand aan de gemeenteraadszittÍng gebracht.
Hoofdstuk "Notulen, zittingwerslag en ondertekening"

:

- Voorzien wordt dat het zittÍngwerslag wordt veÍvangen door een audio- of audiovisuele opname van
de openbare zitting van de gemeenteraad. Het zittingwerslag (de audio-opname) wordt digitaal ter
beschikking gesteld van de raadsleden. De mogelijkheid om verslagen te komen beluisteren in de
collegezaal vervalt. Indien nodig kunnen de raadsleden hieruoor terecht in de bibliotheek waar PC's
ter beschikking zijn van het publíek.
- Voor de ondertekening van de beslissingen aKen, brieven en andere stukken wordt verwezen naar
de bepalingen van het decreet.
Hoofdstuk "Raadscommissies"

:

- Er worden 3 commissies opgericht (Stadsontwikkeling, Samenleving en DiensWerÍening en algemeen
beleid). De controle op de naleving van de deontologische code van de raadsleden wordt
toeveftrouwd aan de commissie DiensWerlening en algemeen beleid.

- De commissies tellen elk 9 leden. De mandaten zijn evenredig verdeeld over de fracties volgens
systeem D'Hondt.

- De taken van de commissies worden ruimer omschreven dan wat het decreet lokaal bestuur
vooziet. 'Ze kunnen aan het college van burgemeester en schepenen voorstellen formuleren,
adviezen verlenen en belangrijke dossiers bespreken, ongeacht of deze zich reeds in een
beslissingsfase bevinden

- Raadsleden kunnen punten indienen ter agenderíng op de commissie. Het college van
burgemeester en schepenen beslist over de agendering.
- Verslag van de commissies wordt via ldes beschikbaar voor alle raadsleden.

Hoofdstuk "Vergoedingen raadsleden":

- Bedragen van de presentiegelden worden behouden op wat maximum is toegelaten door het Besluit
van de Vlaamse regering van 6 juli 2018.
- Verschillende vergaderingen van één of meer bestuursorganen op dezelfde dag kunnen recht geven
op meerdere presentiegelden met uitzondering van de gemeente- en OCMW-raden die aaneensuitend
doorgaan.
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- De bepalingen met betrekking tot de participatie van de burger nl. voorstellen van burgers,
vezoekschriften van burgers en de gemeentelijke volksraadpleging worden behouden. In het
hoofdstuk "voorstellen van burgers" wordt de vereiste van steun door ten mínste lo/o vàn het aantal
inwoners ouder dan 16 jaar teruggebracht tot steun door ten minste 0,5olo vêrt het aantal inwoners
ouder dan 16jaar.
- De passage over huldebetuiging bij het overlijden van mandatlarissen wordt in het reglement
geschrapt, wat niet belet om deze praktijk verder te zetten.

Juridische qronden
- Het decreet over het lokaal bestuur
- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2019.

Financiëlê en beleldsÍnformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
Decreet over het lokaal bestuur.

Beeluit
AÉikel

I

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed te keuren, met uiEondering van artikel 17g3.

Artikel 2
De problematiek met betrekking tot de mondelinge vragen wordt verwezen naar de raadscommÍssie
dienstverlening en algemeen beleid.

B$lagen

1. HUISHOUDELIJK_ REGLEMENT_ GR26022019.pdf
2. HUISHOUDELIIK- REGLEMENT- GR-aangepast ontwerp _20190201.pdf
3. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2019.pdf
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Atdus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Voorzitter van de

Atgemeen Directeur

Gemeenteraad
Bertrand Demiddeteer

Jan

Voor eensluidend afschrift
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