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Aanwe z ig Dirk Goemaere, voorzitter;

Brent Meuleman, burgemeester,
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier,
Jan De Beule, Debbie De Vl-eesschauwer, Gino DtHaene, Guy
DrHaeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl-
Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever
en Lucien Van de Velde, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Kurt Van lVeynsberghe, raadslid.

OPENBARE ZITTING - PUNT 6b - TOETREDING VAN ELF LOKALE BESTUREN OF ERVAN
AFHANKELIJKE ENTITEITEN ALS NIEUWE LEDEN DE VEREÑ]G]NG - GOEDKEURING

DE RAAD:

Gelet op art . 482, tweede l-id, van het decreet over het l-okaal- bestuur dat
de instemming van all-e deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe
deelgenoten;

Gel-et op de vraag van\¡/ege stad Aalst om toe te treden tot de vereniging
Audio, zoals bfijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 januari 2Ot9;

GeÌet op de vraag vanwege stad Diksmuide om toe te treden tot de vereniginq
Audio, zoaLs blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2OI9;

Gefet op de vraag vanh/ege gemeente Evergem om toe te treden tot de vereniging
Audio, zoals bfijkt uit de notul-en van de gemeenteraad van 28 februari 2OI9;

Gelet op de vraag van\^/ege gemeente Maldegem om toe te treden tot de
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notul-en van de gemeenteraad van 28
juni 20IB;

GeIet op de vraag vanwege gemeente Moerbeke om toe te treden tot de
vereniging Audio, zoaLs blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 30
oktober 20IB;
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en Steven De

Gelet op de vraag van\^/ege gemeente Wachtebeke om toe te treden
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notul-en van de gemeenteraad
november 20lB;

tot
van

de
22

Gelet op de vraag vanwege gemeente Zel-e om toe te treden tot de verenigì-ng
Audio, zoals blijkt uit de notul-en van de gemeenteraad van 21 februari 2OI9;

Gel-et. op de vraag vanwege OCMVü Diksmuide om toe te treden tot de vereniging
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 25 februari 2019;

Gelet op de vraag vanwege OCMVü Moerbeke om toe te treden tot de vereniging
Audiot zoaLs bfilkt uit de notulen van de OCMlV-raad van B november 20IB;

Gel-et op de vïaag van\^/ege zorgvereniging Mintus om toe te treden tot de
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notul-en van de raad van bestuur van
22 juni 2018;

Gelet op de vraag van\^¡ege zorgbedri j f Harel-beke om toe te treden tot de
vereniging Audio , zoaLs bfij kt. uit de notulen van de raad van best.uur van
11 oktober 20IB;

Gelet op de groeistrategie goedqekeurd door de Algemene Vergadering Audio
van 14 juni 20IB;



Gelet op het verzoek van de vereniging Audior ofl de toetreding van stad
Aal-st, stad Diksmuide, gemeente Evergem, gemeente Maldegem, gemeente
Moerbeke, gemeente V,lachtebeke, gemeente ZeIe, OCMIII Diksmuide, OCMIIü Moerbeke,
zorgvereniging Mintus en zorgbedri; f Harelbeke formeel goed te keuren;

Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.

Notulering stemgedrag raadslid Martin Acke (N-VA): "Audio heeft in het
verleden voor Zel-zate een audit. uitgevoerd m.b.t. tot de organisatie van het
gemeentebestuur. Ik heb daarbij - zelfs al-s schepen en voorzitter van de
gemeenLeraad - de versfaggeving naar het schepencollege en de gemeenLeraad
i.v.m. de organisatorische en personeelsproblemen afs ondermaats ervaren. Ik
sluit evenwel niet uit dat dit voor een groot stuk te wijten was aan een
intern gebrek aan openheid en bereidheid tot communj-catie van ons eigen
gemeentebestuur. Enkele personen binnen het bel-eid en het bestuur gingen er
immers van uit dat het personeelsbeleid exclusief hun bevoegdheid was en dat
andere mandatarissen zich daar zo weiniq mogelijk mee moesten bemoeien.

Een auditorganisatie kan maar degelijk werk affeveren als zij voor de
verslaggeving en adviezen voldoende onafhankelijkheid bezit t.o.v. haar
opdrachtgevers. Ik kan me niet van d.e indruk ontdoen dat dit de voorbije
jaren niet altijd het geval was. Toch keur ik de uitbreiding van Audio goed
vanuit de hoop dat dit ten gunste zaL komen van de goede werking en de
grotere onafhankelijkheid t.o.v. haar individuele opdrachtgevers".
BESLUIT:

in openbare ziti*ing, met 16 ja-stenmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel-, Van lVaesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassj-er Matthias,
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De
Vefde Lucien) bij 6 onthoudingen (Bruqgeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) :

Enj-g artikel: - De toetreding van volgende lokale besLuren of ervan afhankelijke
entiteit.en afs nieuwe l-eden de verenigj-ng Audio wordt goedgekeurd:

stad Aalst
stad Diksmuide
gemeente Evergem
gemeente Maldegem
gemeente Moerbeke
gemeente Vùachtebeke
gemeente ZeIe
OCMVü Diksmuide
OCMVü Moerbeke
zorgvereniging Mintus
zorgbedrij f Harelbeke.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 junì- 2019.
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