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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Beftrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de
heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Rogier Lindemans; 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; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw
Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer
Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Picalausa

Verontschuldigd:
mevrouw Joke Ots; de heer Jeroen Hofmans

Beschrijving

Aanleidinq en doel
In zitting van 26 februari 2019 werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd
met uitzondering van artikel 17 5 3 met betrekking tot de mondelinge vragen.

In de gemeenteraad werd aangegeven dat de vraagsteller de mogelijkheid zou moeten hebben om te
repliceren op het antwoord van het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast werd ook
gevraagd om de indieningstermijn van de mondelinge vraag van B dagen naar 5 of 6 dagen terug te
brengen. De gemeenteraad besliste om deze voorstellen ter bespreking voor te leggen op de
gemeenteraadscommissie diensWerlening en algemeen beleid.

De vergadering van de raadscommissie dienstverlening en algemeen beleid vond plaats op 21 maart
2019.
Na overleg werd afgesproken dat er een mogelijkheid tot repliek voorzien wordt maar dat in de
notulen enkel de titel van de vraag en de naam van de vraagsteller worden vermeld, Voor de rest
wordt verwezen naar het zittingsverslag (geluidsopname).
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Met betrekking tot de indieningstermijn van de mondelinge vragen is er binnen de raadscommissie
geen draagvlak om de termijn in te korten tot minder dan 8 dagen.

Het aangepast aftikel 17 5 3 werd opnieuw toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Advies en motiverinq
Bedoeling is om bij mondelinge vragen naast vraag en antwoord ook een repliek mogelijk te maken
van de vraagsteller,

Hieromtrent werden een aantal opties besproken door het college van burgemeester en schepenen in

zitting van 12 april 2019,

Het college van burgemeester en schepenen besliste om de volgende optie ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad:

'Aansluitend op het antwoord van het college van burgemeester en schepenen kan de vraagsteller
eenmaal repliceren waarop het college een laabte replbk kan geven"

Het hierna volgend artikel 17 5 3 wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad:

Een gemeenteraadslid dat een mondelinge vraag wenst te agenderen op de eerstvolgende
gemeenteraad, dient deze mondelinge vraag in via het initbtiefrecht in het beslur'tuormingssysteem
IDE| uiterlil'k acht dagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.

Een toegehtht voorstel van beslissing is niet vereist voor het stellen van een mondelinge vraag.

Mondelinge vragen met betrekking tot gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de
gemeenteraad staan, worden behandeld na afhandeltng uan de agenda uan de openbare
vergadering.

Aansluitend op het antwoord van het college uan burgemeester en schepenen kan de vraagsteller
eenmaal repliceren waarop het college een laatste repliek kan geven.

In de notulen wordt enkel de titel van de mondelinge vraag en de naam uan de vraagsteller vermeld.

Voor de integrale tekst van vraagl antwoord en (eventueel repliek) wordt verwezen naar het
zittingsverslag (geluidsopna me).

Juridische gronden
- Artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur

- Besluit gemeenteraad dd. 26 februari 20L9 - goedkeuring huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad, met uitzondering van artikel 17 5 3,

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2019.

Financiële informatie
Niet van toepassing,
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Beleidsinformatie
001 - overig beleid.

Advies
Advies commissie dienWerleninq en alqemeenbeleid
Gunstig onder voorwaarden
Op de gemeenteraad werd beslist om de discussie over de mondelingen vragen door te verwijzen
naar de commissie.

Vanuit de oppositie wordt de vraag gesteld of de indiener de mogelijkheid kr'rjgt om te repliceren op
het antwoord van de bevoegde schepen. Door vraag en antwoord af te lezen wordt het format beknot
en is er geen mogelijkheid tot debat. Er is begrip voor dit standpunt.

Daarnaast is er de discussie over het tijdstip van indienen, meer bepáald om de termijn van B dagen
naar 5 of 6 dagen terug te brengen. Er wordt verduidelijkt dat de timing haalbaar moet blijven om de
nodige opzoekingen te verrichten en een voldoende onderbouwd antwoord te geven.

De commissie besluit dat de moqelUkheid tot repliek wordt voorzien - in de notulen worden enkel de
titel van de vraaq en de naam van de vraaosteller vermeld - voor de rest wordt verwezen naar het
zittinqsverslaq (qeluidsopname)

Er is oeen draaovlak binnen de commissie om de termiin in te korten tot minder dan B daqen.

Besluit

AÉikel 1
Het hierna volgend artikel 17 5 3 wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad:

Een gemeenteraadslid dat een mondelinge vraag wenst te agenderen op de eerstvolgende
gemeenteraaQ dient deze mondelinge vraag in via het initiatiefrecht in het besluitvormingssysteem
IDES, uiterlijk acht dagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.

Een toegelicht voorstel van beslissing is niet vereist voor het stellen van een mondelinge vraag.

Mondelinge vragen met betrekking tot gemeentelíjke aangelegenheden die niet op de agenda van de
gemeenteraad staan, worden behandeld na afhandeling van de agenda van de openbare
vergadering.

Aansluitend op het antwoord van het college van burgemeester en schepenen kan de vraagsteller
eenmaal repliceren waarop het college een laatste repliek kan geven.

In de notulen wordt enkelde titel van de mondelinge vraag en de naam van de vraagsteller vermeld.

Voor de integrale tekst uan vraag, antwoord en (eventueel repliek) wordt verwezen naar het
zittingsverslag (geluidsopnam e).

AÉikel 2
Het aangepast huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad.
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1. HUISHOUDELIJK_ REGLEMENT_ GR_aangepast ontwerp _20190430.pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2019.pdf
3. Besluit gemeenteraad 26 februari 2019 - huishoudelijk reglement gemeenteraad.pdf

Aldus bestist in bovenvermetde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Jan De Winne

r van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Voor eensluidend afschrift
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