
PROVINC]E OOST-VLA.ANDEREN GEMEENTEZELZATE

UITTREKSEL U]T DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE
D.D. 23 SEPTEMBER 2OI9

Aanwezig: Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meul-eman, burgemeester,
Geert Asman, Isabel Del-laert en Steven De Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Matthias Cassier, Jan De Beule,
Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent
Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl- Segers, Kristof
Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien Van de
Velde en Kurt Van lVeynsberghe, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldiqd: Luc Van Vrlaesber 9he, schepen en Filip Bruggheman, raadsfid.

OPENBARE Z]TT]NG - PUNT 11 - VüI.JZIGEN VAN HET HU]SHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

GEMEENTERAAD EN OCMVü_RAAD MBT DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE.

DE RAAD:

Gelet op het decreet van 22 december 2077 over het lokaal- bestuur,
artikel- 3B;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 maart 2019 houdende Vaststel-l-en
van het huishoudelijk reglement gemeente en OCMVü-raad;

Gelet op de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 4 rnei 2019
waarin antwoord wordt gegeven aan de klacht omtrent de werking van de
gemeenteraadscommissie te Zel za|ue ;

Overwegende dat Agentschap Binnenl-ands Bestuur vaststelt dat het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geen procedure voorziet voor
de bijeenroeping bij hoogdringendheid van de algemene
gemeenteraads commi s s ie;
Overwegende dat ABB het gemeentebestuur dan ook aanbeveelt om een
specifieke procedure rond de spoedeisende procedure van de commissie in
het huishoudeli¡k reglement uit te werken;

Gefet op het voorstel van wijziginq van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad en de OCMVü-raad;

Overwegende dat volgende wijzígLngen van 54 van artikel 36 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMVü-raad daarom
noodzakelij k zi)n:

- Volgende zin wordt toegevoegd: 'De oproeping wordt, in toepassing van
artikeJ, 297 van het decreet over het l-okaal bestuur, tenminste I
dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de raadsfeden. In
spoedeisende geval-l-en kan deze oproepingsperiode worden afgeweken.

- Volgende zin r7/3 van de feden van de commissie kan de voorzitter
vragen de commissje bijeen te roepent wordt vervangen door \De
voorzitter js verplicht om de commissie bijeen te roepen op verzoek
van 7/3 van de feden.'

- VoJ-qende zin wordt toeqevoegd: \De aanvragers vermel-den de agenda,
waarbij de agendapunten vol-doende duidel-ijk omschreven zijn, en de
datum en het uut van de beoogde vetgadering. De aanvraag moet
ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproeptermijnen kan
nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestel-de
datum en het aangewezen uur en met de voorgeste-Lde agenda.'

- Volgende zin 'De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar
alle raadsl-eden gestuurd' wordt gewijzigd naar rDe oproepingsbrief
vermel-dt de plaats, de dag , het tijdstip en de agenda en wordt
digitaal naar al-Le raadsLeden gestuurd.'



- Volgende zin wordt toegevoegd: \De dossiers die betrekking hebben op
de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in
artikel- 9, S1 en 52 van dit regTement.'

Gel-et op het principieel akkoord van het col-l-ege van burgemeester en
schepenen dd. 12 september 201'9;

Overwegende dât de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraaqd;

Overwegende dat dhr. Karel Van Bever volgend amendement indient:
Aan de zin 'De aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproeptermijnen kan nakomen'

toevoegen dat de aanvraag schriftelijk en gehandtekend ingediend moet
worden bij de algemeen directeur.
Overwegende dat de voorzitter vraagt over dit amendement te stemmen; dat
het amendement wordt aanvaard met 16 ja-stelnmen (Meuleman Brent, Asman
Geert, Dellaert Isabet, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De

Vl-eesschau\^Íer Debbie, D'Haene Gino, DfHaeseleer Guy, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel-, Van De

Velde Lucien, Van Vüeynsberghe Kurt) tegen 4 neen-stemmen (Bruggeman Frank,
De Beule .Tan, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding
(Vincent Dierickx);
Overwegende dat de voorzitter vraagt om de aanpassing aan het
huishoudelijk reglement goed te keuren; dat de aanpassing aan het
huishoudelijk regJ-ement wordt goedqekeurd met algemene stemmeni

Raadslid Frank Bruggeman verlaat de zitting.
Overwegende dat dhr. Brent Meuleman volgend amendement indient:
De zin 'Indien de faatste maandag van de maand een feestdag is of een
avond voor een feestdag, zal- de gemeenteraad plaatsvinden op de
voorl-aatste maandag van de maand' in artikel 1 S 1 van het huishoudelijk
reglement vervangen door 'indien de faatste maandag van de maand een
feestdag is of een avond voor een feestdaq is, of indien deze binnen een
erkende vakantieperiode vaft, zal- de gemeenteraad plaatsvinden op de
voorl-aatste maandag van de maand' ;

Overwegende dat de voorzitter vraagt om te stemrnen over dit voorstel; dat
het voorstel wordt aanvaard met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman
Geert, Dellaert Isabel-, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De

Vleesschaui^/er Debbie, D'Haene Gino, DrHaeseleer Guy, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers Kar1, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De

Vel-de Lucien en Van lrleynsberghe Kurt) bij 4 onthoudingen (De Beule .fan,
Dierickx Vincent, Maenhout Marfeen en Stevelinck Kristof);
overwegende dat de voorzitter vraagt om de aanpassing aan het
huishoudeli;k reglement qoed te keuren; dat de aanpassing aan het
huishoudeJ-ijk reglement wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

BESLUIT:

In openbare zitting:
Artikel 1 : - De zin 'lndien de laatste maandag van de maand een feestdag is of een avond voor een feestdag,

zal degemeenteraadplaatsvindenopdevoorlaatstemaandagvandemaand' in artikel- 1 S 1 wordt
vervangen door 'lndien de laatste maandag van de maand een feestdag is of een avond voor een feestdag is, of
indien deze binnen een erkende vakantieperiode valt, zal de gemeenteraad plaatsvinden op de voorlaatste maandag van de

maand' .

Artikel 2: - $4 van artikel- 36 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad wordt al-s volgt aangepast:

De commissie wordt door hun voorzitter bijeengeroepen. De oproeping wordt, in toepassing van artikel 29t van het decreet

over het lokaal bestuur, tenminste 8 dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de raadsleden. ln spoedeisende
gevallen kan deze oproepingsperiode worden afgeweken.

De voorzitter is verplicht om de commissie bijeen te roepen op verzoek vanL/3 van de leden. De aanvragers vermelden de

agenda, waarbij de agendapunten voldoende duidelijk omschreven zijn, en de datum en het uur van de beoogde vergadering.



De aanvraag moet schriftelijk en gehandtekend ingediend worden bij de algemeen directeur, zodanig dat de voorzitter de
oproeptermijnen kan nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur
en met de voorgestelde agenda.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de dag, het tijdst¡p en de agenda en wordt digitaal naar alle raadsteden gestuurd. De

dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in artikel 9, S1 en 52 van dit
reglement. Deze informat¡e wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de website van de gemeente.

De commissie kan geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De vergadering van de commissie is in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie artikel 4
t/m 6 van dit reglement).

De leden van de commissie stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in artikel 26 54 van

dit reglement.

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht en zonder presentiegeld, de vergaderingen van de commissie, waarvan zij

geen deel uitmaken, bijwonen.

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de effectieve leden van de commissie een aanwezigheidslijst, die nadien

aan de algemeen directeur wordt bezorgd.

Het ambt van secretaris van de commissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente, op
voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3: - Aan de OCMVü-raad wordt gevraagd de aanpassingen aan het
huishoudelijk reglement qoed te keuren.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
23 septembex 2019.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
Guy VERBUYST
algemeen dir Snteraad

Dirk




