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Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad bij aanvang van een zittingsperiode een
huishoudelijk reglement dient vast te stellen waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in
verband met de werking van de raad.
Argumentatie
Gelet het model huishoudelijk reglement dat door VVSG ter beschikking gesteld werd.
Gelet dat op basis van het model van VVSG een ontwerpreglement opgemaakt en besproken werd
met de fractieleiders.
Juridische grond
Gelet het artikel 38 van het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, als gevoegd in bijlage van dit besluit, goed te
keuren.

Bijlagen


Huishoudelijk reglement GR 2019-2024.pdf
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Gemeenteraad
Huishoudelijk reglement
BIJEENROEPING
Art. 1, § 1.
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen
en ten minste tienmaal per jaar.
(art. 18 DLB)

§ 2.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda
van de vergadering op.
De voorzitter kan en zal in principe de gemeente- en OCMW-raad steeds bijeenroepen door een
gezamenlijke oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij
stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.
(art. 19 en 20 DLB)

§ 3.
De oproeping wordt verzonden middels een bericht via e-mail dewelke een link bevat naar het
notulenbeheerssysteem (Parnassus) alwaar benevens de dagorde, de toelichting, het ontwerpbesluit
en alle relevante documenten raadpleegbaar zijn (zie art.9§1)
§ 4.
De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad
nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met
15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden
van de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden,
met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde
vergadering.

De

algemeen

directeur

bezorgt

vervolgens

de

voorstellen

aan

de

gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met
de voorgestelde agenda.
(art. 19 en art. 67 DLB)
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Art. 2, § 1.
De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de
vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
(art. 20 DLB)

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad
als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn.
(art. 19, 20 en art. 67 DLB)

§ 2.
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering
en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten
voldoende duidelijk omschreven zijn.
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de
OCMW-raad.
(art. 20 DLB)

Art. 3, § 1.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de
gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de
algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van
het college van burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid
gebruik maken.
De gemeenteraad vergadert op dinsdag. De raadsleden kunnen hun toe te voegen agendapunten
uiterlijk op de voorgaande donderdag tot middernacht via mail (secretariaat@gingelom.be) aan de
algemeen directeur bezorgen.
(art. 21 DLB)

§ 2.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden op de wijze bepaald in artikel 1§3,,
samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen,
(art. 21 DLB)

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Art. 4, § 1.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
(art. 28, §1 DLB)
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§ 2.
De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid.
(art. 28, §1 DLB)

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.
(art. 249 DLB)

Art. 5.
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken.
Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad,
waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel
afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad
waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering
van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.
Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel
met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging
van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.
(art. 28, §2 DLB)

Art. 6.
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
(art. 29, §4 DLB)

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Art. 7, § 1.
Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend
gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de
vergadering.
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Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur
nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de
aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
(art. 22 DLB)

§ 2.
De agenda van de vergadering van de raad die betrekking hebben op het openbare deel worden
bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten en aan de voorzitter van elke door de gemeenteraad
erkende adviesraad.
Art. 8, § 1.
De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die
erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben,
openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te
overhandigen overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van bestuur.
§ 2.
Eenieder die de raadszitting bijwoont krijgt bij het binnenkomen van de raadzaal de agenda
overhandigd.
§ 3.
De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webstek
van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
Art. 9, §1.
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, ter beschikking gesteld van de
raadsleden middels toegang tot het notulenbeheersysteem (Parnassus). Op verzoek van een lid kan
een afdruk voor een dossierstuk, bestaande uit vele bladzijden, bezorgd worden.
§2.
Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op
zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van
de gemeenteraad bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan
hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
Deze stukken worden op digitale wijze bezorgd aan de raadsleden. Tevens wordt een afdruk bezorgd
aan de fractieleiders en op verzoek aan de andere leden van de raad.
(art. 249 DLB)
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§ 3.
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de
vergadering van de gemeenteraad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van
de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur.
Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting
wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders

wordt

overeengekomen.
(art. 20 DLB)

Art. 10, §1.
De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht
de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen.
(art. 29, §1 DLB)

§2.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan
de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een e-mail met een link naar het notulenbeheersysteem.
(art. 50 DLB)

§ 3.
De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden via email.
(art. 29, §1 DLB)

§ 4.
De raadsleden hebben via de gemeentelijke webstek en/of het notulenbeheerssysteem steeds
toegang tot:
-

de budgetten van vorige dienstjaren en meerjarenplannen van de gemeente;

-

de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente;

-

de geïntegreerde meerjarenplannen en rekeningen van gemeente en OCMW;
de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
schepenen;
de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en
retributiereglementen;

-
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§ 5.
Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 4, die betrekking hebben op
het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden geraadpleegd worden.
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk
mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag
meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend
op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 6.
De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De
vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan
de kostprijs.
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via mail aan de algemeen
directeur.
De gemotiveerde beslissing van het college tot eventuele weigering van het verstrekken van een
afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag
(art. 29, §1 DLB)

§ 7.
De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en
op welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de
werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.
(art. 29, §2, §3 en §5 DLB)

Art. 11.
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing
nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
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Indien een raadslid tijdens de raadszitting een mondelinge vraag wenst te stellen aangaande een
gemeentelijke aangelegenheid die niet op de agenda van de zitting vermeld staat, wordt deze
vraag, ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan de raadszitting, schriftelijk overhandigd aan de
algemeen directeur of diens plaatsvervanger.
Na afloop van de openbare zitting zal het bevoegde lid van het schepencollege ter zitting een
antwoord geven op de schriftelijk gestelde vragen.
Indien de vraag niet voorafgaand schriftelijk gesteld werd wordt ten laatste binnen dertig dagen
schriftelijk geantwoord.
Deze vragen mogen niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college te
kennen, noch mogen ze verplichten tot het doorvoeren van kostelijke studies, opzoekingen, het
opmaken van dure statistische gegevensbestanden of het houden van enquêtes.
De procedure van de mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele
onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en schepenen. In geen geval
wordt een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd in de raad.
(art. 31 DLB)

QUORUM
Art. 12.
Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Art. 13, § 1.
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
leden van de gemeenteraad aanwezig is.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
(art. 26 DLB)

§ 2.
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden
de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen.
(art. 26 DLB)
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WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 14, §1.
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om
geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
(art. 24 DLB)

§ 2.
Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen
voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald
agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen
en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of
beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd
te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.
Art. 15, §1.
De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen.
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in
de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2.
Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen
vermeld.
(art. 23 DLB)

Art. 16, § 1.
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het
woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2.
Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze
aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.
Art. 17.
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
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In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag,
waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld
worden;
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 18.
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen
ter stemming gelegd.
Art. 19.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.
Art. 20, §1.
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot
de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
(art. 25 DLB)

§ 2.
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen
verwijderen.
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De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
(art. 25, volgens art. 74 DLB)

Art. 21.
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de
voorzitter er anders over beslist.
Art. 22.
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal
schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten
dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23.
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
WIJZE VAN STEMMEN
Art. 24, § 1.
Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2.
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen.
De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
(art. 33 DLB)

Art. 25, §1.
De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de
OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval
vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
(art. 249, §3 DLB)

§ 2.
De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.
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In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer
onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke
stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de
gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld,
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op
een volgende vergadering.
(art. 249, §4 DLB)

Art. 26, § 1.
De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.
(art. 34 DLB)

§ 2.
Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de stemming bij handopsteking
2° de mondelinge stemming;
3° de geheime stemming.
§ 3.
De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden
de mondelinge stemming vraagt.
(art. 34 DLB)

§ 4.
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
(art. 34 DLB)

Art. 27.
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 24, § 1 van dit reglement vraagt hij
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich
onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
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Art. 28, § 1.
De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken.
De stemming wordt begonnen met de schepen die uiterst rechts van de voorzitter zetelt en wordt
voortgezet in de richting van de wijzers van het uurwerk.
§2.
De voorzitter stemt als laatste..
Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is
er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 31 van dit
reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen.
(art. 33 en 34 DLB)

Art. 29.
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig
schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van
een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste
twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 30.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal
niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 31.
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht
van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de
contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet
wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de
meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan
wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld,
verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft
de jongste kandidaat de voorkeur.
(art. 35 DLB)

14/66

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG
Art. 32, §1.
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen
beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of
zich onthield.
(art. 278, §1 DLB)

§ 2.
De zittingsverslagen van de openbare zitting van de gemeenteraad worden opgemaakt middels een
audio-verslag.
(art. 278, §1 DLB)

§ 3.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit reglement
in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen
zittingsverslag opgesteld, met andere woorden, er zal voor de behandeling van de punten in besloten
vergadering geen opname in het audio-verslag gebeuren.
(art. 278, §1 DLB)

Art. 33, § 1.
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel
277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.
(art. 32 DLB)

§ 2.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen,
ten

minste

acht

dagen

voor

de

vergadering

ter

beschikking,

respectievelijk

via

het

notulenbeheersysteem en via een link naar het audio-verslag.
(art. 32 DLB)

§ 3.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Gelet het
zittingsverslag een audio-opname is kan dit uiteraard niet aangepast worden.
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Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur
ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
(art. 32 DLB)

§ 4.
Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige
raadsleden ondertekend.
(art. 32 DLB)

Art. 34, § 1.
De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals
bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2.
De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal
bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen
directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet
over het lokaal bestuur.
(art. 279, § 6 DLB)

FRACTIES
Art. 35.
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één
fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk
op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2 van het decreet
over het lokaal bestuur.
(art. 36 DLB)

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN
Art. 36, §1
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad;
2° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
3° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;
4° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag.
(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris.)
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§ 2.
Het presentiegeld bedraagt € 150 voor de vergaderingen als vernoemd in artikel 36§1.
Art. 37, §1.
Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het
gemeentehuis toegang tot telefoon en internet, en kunnen ze kopieën bekomen van gemeentelijke
bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse gemeenteraadsfracties
alle nodige informatie inkijken.
Alle raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot het notulenbeersysteem (Parnassus) van de
gemeente.
§ 2.
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur,
voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze
kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van
vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel
vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen
van bijkomende diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur.
(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris)

§. 3.
De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt
van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen
die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.
(art. 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris)

VERZOEKSCHRIFTEN
(art. 38, 9° en art. 304, §2 DLB)

Art. 38, § 1.
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk
bij de organen van de gemeente in te dienen.
(art. 304, §2 DLB)

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de
vraag duidelijk zijn.
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De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen,
de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan
van de gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2.
De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de
inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt
dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort,
zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan
het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
§ 4.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Art. 39, §1.
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór
de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda
van de volgende vergadering.
§ 2.
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en
schepenen verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
§ 3.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de
gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het
recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§ 4.
Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
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Deontologische code van de gemeenteraad Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het decreet lokaal bestuur voorschrijft dat de gemeenteraad een deontologische code inzake
dienstverlening aan de bevolking dient aan te nemen;
Argumentatie
Overwegende dat het ontwerp, opgemaakt door het College, besproken werd met de fractieleiders;
Juridische grond
Gelet op het artikel 39 van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De deontologische code voor de gemeenteraadsleden, gevoegd als bijlage van dit besluit, wordt
goedgekeurd.

Bijlagen


Deontologische code 2019-2024 GEMEENTE ontwerp.pdf

20/66

GEMEENTE GINGELOM
Deontologische code voor lokale
mandatarissen van de gemeente
Regels voor een zuivere besluitvorming
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Inleiding
De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten
uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd
politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om
te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen
moeten werken. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch
zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de
volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid
en zorgvuldigheid.
De code bestaat voor het basisdeel uit de volgende hoofdstukken:
-

Toepassingsgebied

-

Belangenvermenging en de schijn ervan

-

Corruptie en de schijn ervan

-

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur

-

Omgaan met informatie

-

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen

-

Naleving en handhaving van de deontologische code”

De optioneel toegevoegde hoofdstukken zijn:
-

Enkele algemene bepalingen

-

Informatiebemiddeling

-

Administratieve begeleiding en ondersteuning

-

Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten

-

Enkele losse bepalingen die ingevoegd kunnen worden

In het basisdeel van de code worden bepaalde artikelen vergezeld van een toelichting dewelke
uiteraard nuttig is om de bepalingen te verduidelijken. Er wordt geopteerd om deze toelichtingen in
de code te behouden.
Tenslotte is er ook nog de verwijzing naar toepasselijke wetgeving en een bijlage met wettelijke
verwijzingen. Daar het voor de lokale mandataris handig dat deze steeds toegevoegd is aan de code
wordt ze als bijlage toegevoegd.
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BASISDEEL
Toepassingsgebied
Artikel 1
De deontologische code is van toepassing op de lokale mandatarissen van de gemeente:
- de voorzitter van de gemeenteraad
- de gemeenteraadsleden,
- de burgemeester,
- de schepenen.
Lokale mandatarissen die namens de gemeente andere mandaten bekleden, zijn in die hoedanigheid
eveneens ertoe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. Dit geldt zowel
voor de mandaten die rechtstreeks in verband staan met hun ambt als voor alle hiervan afgeleide
mandaten.
Indien een mandaat namens de gemeente wordt opgenomen door een extern persoon, dus niet
vermeld onder de eerste paragraaf van dit artikel, zal bij diens aanstelling gevraagd worden deze
deontologische code te onderschrijven.
Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen
dienstverlenende activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun
ambt.

Belangenvermenging en de schijn ervan
Artikel 2
Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk
belang. Dat mag ook niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een
organisatie bij wie hij/zij een directe of indirecte betrokkenheid heeft.
Toelichting
De decreetgever heeft lokale mandatarissen op twee manieren beschermd tegen de verleiding van
belangenvermenging en tegen de schijn daarvan:
1. De gemeenteraad wordt rechtstreeks verkozen en is het belangrijkste bestuursorgaan van de
gemeente. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid is (behalve in de zes randgemeenten en
Voeren) ook lid van de OCMW-raad.
De raden nemen beslissingen ten voordele van het algemeen belang. Daarom mogen lokale
mandatarissen niet deelnemen aan de bespreking en stemming wanneer ze zelf een
rechtstreeks belang hebben bij een dossier. Dat belang kan persoonlijk zijn, maar kan ook als
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vertegenwoordiger (bijvoorbeeld in de rol van voorzitter van een sportvereniging) of via de
huwelijkspartner of de persoon waarmee de lokale mandataris wettelijk samenwoont. Een
rechtstreeks ‘belang’ hoeft geen financieel belang te zijn, maar kan ook moreel van aard zijn.
Zie artikel 3 van deze code.
Lokale mandatarissen beoordelen in eerste instantie zelf of er sprake is van een rechtstreeks
belang waardoor mogelijke belangenvermenging zou kunnen ontstaan tijdens de
besluitvorming. Er zijn voorbeelden van besluiten die vernietigd werden omdat het zelfs nog
maar aannemelijk was dat een lokale mandataris in een bepaalde zaak in de verleiding kon
komen de belangen te vermengen. Het is dan ook belangrijk dat niet enkel het de lokale
mandataris zelf, maar ook de hele raad erover waakt dat (de schijn van) belangenvermenging
zo veel als mogelijk voorkomen wordt.
2. Soms volstaat het niet dat lokale mandatarissen zich bij een belang onthouden van de
bespreking en stemming van een punt. In die gevallen verbiedt de decreetgever lokale
mandatarissen zelfs expliciet om bepaalde functies uit te oefenen, rollen te vervullen of
(rechts)handelingen uit te voeren. Zie artikelen 6 en 7 van deze code.
Drie suggesties die niet door de decreetgever opgelegd worden, maar wel het vertrouwen in de
politiek kunnen versterken:
1. Belangenvermenging kan al ontstaan vooraleer het punt op de raad of een ander politiek
orgaan besproken wordt. Een lokale mandataris heeft daar aandacht voor en zorgt dat er,
naast de wettelijke bepalingen om bij een rechtstreeks belang niet deel te nemen aan de
stemming en bespreking van een punt, ook geen beïnvloeding is (voor een ander belang dan
het algemene) in andere fasen van het besluitvormingsproces. Zie artikel 4 van deze code.
2. Elk lokale mandataris zorgt ervoor dat in contacten met de burger nooit de schijn gewekt
wordt dat particuliere belangen begunstigd (kunnen) worden. Zie artikel 5 van deze code.
3. Elk lokale mandataris maakt de verschillende mandaten bekend, alsook substantiële financiële
belangen bij ondernemingen die zakendoen met het lokaal bestuur. Dit is geen wettelijke
verplichting maar stelt de lokale mandatarissen in staat om elkaar te waarschuwen wanneer
belangenvermenging dreigt. Ook de pers en de burger kunnen op basis van deze lijsten hun
controlerende taken uitoefenen. In de code kan men concreet maken wat bedoeld wordt met
‘substantiële financiële belangen’, bijvoorbeeld wanneer een lokale mandataris en zijn/haar
familie samen meer dan 25% aandelen bezitten. Zie artikel 8, 9 en 10 van deze code.

Artikel 3
Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de
schijn daarvan, tegen. Een lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming
wanneer er sprake is van een beslissing waarbij belangenvermenging speelt.
Gedrag bij stemming en beraadslaging: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 §1, §3 en §4
Gedrag bij stemming en beraadslaging: Wet op de overheidsopdrachten, artikel 8
Gedrag bij stemming en beraadslaging: Burgerlijk Wetboek, artikel 1596

Artikel 4
Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking en
stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de
andere fases van het besluitvormingsproces.
Artikel 5
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Een lokale mandataris zorgt dat bij contacten met de burger nooit de schijn gewekt wordt dat
particuliere belangen begunstigd (kunnen) worden.
Artikel 6
Een lokale mandataris mag de in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde functies niet
uitoefenen.
Verboden functies voor lokale mandatarissen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 10
Onverenigbaarheden: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 11

Artikel 7
Een lokale mandataris mag de in artikel 27 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde
overeenkomsten en handelingen niet aangaan.
Verboden handelingen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 §2 en §3

Artikel 8
Ter bevordering van de transparantie en om schijn van partijdigheid te voorkomen, meldt een lokale
mandataris aan de algemeen directeur welke betaalde en onbetaalde mandaten hij/zij vervult naast
het politiek mandaat bij het lokaal bestuur.
Artikel 9
Een lokale mandataris meldt aan de algemeen directeur wanneer hij/zij substantiële financiële
belangen heeft (bijvoorbeeld aandelen of opties) in een onderneming waarmee de gemeente zaken
doet of waarin de gemeente een belang heeft.
Artikel 10
De door een lokale mandataris gemelde mandaten en substantiële financiële belangen zijn openbaar
en worden ter inzage gelegd. Ook een tussentijds ontstaan mandaat of belang moet meegedeeld
worden. De algemeen directeur of een personeelslid dat daartoe door de algemeen directeur werd
aangewezen, draagt zorg voor een geactualiseerde openbare lijst van gemelde mandaten en
belangen.

Corruptie en de schijn ervan
Artikel 11
Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld,
goederen, diensten of andere gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden.
Toelichting
Dit artikel definieert corruptie voor lokale mandatarissen. In tegenstelling tot belangenvermenging
kan corruptie of omkoping leiden tot strafrechtelijke vervolging. In dit hoofdstuk willen we niet
alleen corruptie voorkomen, maar ook de schijn daarvan. Dit om het vertrouwen in de objectiviteit
van de politiek te bewaken.
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Artikel 12
Een lokale mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegengaan.
Wetgeving inzake corruptie: Strafwetboek, artikel 245

Het aannemen van geschenken
Toelichting
Geschenken zijn een sluiproute naar corruptie. Ze kunnen gebruikt worden om de besluitvorming te
beïnvloeden, te corrumperen of de aanloop daartoe te vormen. Daarnaast kan de schijn ontstaan
dat een lokale mandataris zich heeft laten beïnvloeden. Een lokale mandataris doet er daarom
alles aan om dat te voorkomen. Dit vraagt om een uiterste terughoudendheid ten aanzien van
geschenken. De hieronder staande regels zijn geformuleerd als een ‘Nee, tenzij’-regel: een lokale
mandataris neemt geen geschenken aan, tenzij er goede redenen zijn om dit wel te doen. Een
afwijking op deze regel dient bekendgemaakt te worden bij de algemeen directeur, die vervolgens
bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn. De lokale mandataris zelf houdt het geschenk in ieder
geval niet zelf.

Artikel 13
Een lokale mandataris neemt geen geschenken aan die hem/haar door zijn/haar functie worden
aangeboden. Eventueel uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een bloemetje of
een fles wijn) waarbij de schijn van corruptie en beïnvloeding minimaal is én waarbij minstens aan
één van de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
- Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of bijzonder in
verlegenheid brengen.
- De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats.
- Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar.
- Het gaat om een prijs die door de lokale mandataris gewonnen wordt bij een tombola of
activiteit.
Artikel 14
Als geschenken (al dan niet volgens de regels in artikel 13 van deze code) in het bezit komen van een
lokale mandataris, wordt dit door de lokale mandataris gemeld aan de algemeen directeur.
Afhankelijk van de aard van het geschenk en de omstandigheden waarin het gegeven werd, wordt
het ofwel alsnog terugbezorgd, ofwel eigendom van de gemeente. De algemeen directeur registreert
deze giften en geeft ze in alle transparantie een gemeentelijke bestemming.
Artikel 15
De gemeenteraad kan in concrete gevallen afwijken van de regels die gelden over het aannemen van
geschenken. Dit kan enkel in volledige openbaarheid.
Het aannemen van persoonlijke geschenken, voordelen en diensten

26/66

6

Toelichting
Het accepteren van persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen kan een
afhankelijkheid of dankbaarheid creëren die een zuivere besluitvorming kan aantasten. Het gaat
hier om allerlei voorzieningen en mogelijkheden die iemand krijgt of mag gebruiken. Net zoals bij
geschenken kan een lokale mandataris door het aannemen van persoonlijke geschenken,
voordelen of diensten gecorrumpeerd raken. Ook hier kan de schijn van corruptie of partijdigheid
ontstaan.

Artikel 16
Een lokale mandataris accepteert geen persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen,
die hem/haar uit door zijn/haar functie worden aangeboden, ontvangen, tenzij aan alle
onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
- Het weigeren ervan maakt het raadswerk onmogelijk of onwerkbaar.
- De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal.
Artikel 17
Een lokale mandataris gebruikt die persoonlijke geschenken, voordelen of diensten die voor
zijn/haar raadswerk aangenomen mogen worden nooit voor privédoeleinden.
Het aannemen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld diners of recepties)
Toelichting
Lokale mandatarissen dienen de schijn van partijdigheid tegen te gaan en waar mogelijk te
voorkomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld lunchen, dineren of naar recepties, concerten of
sportwedstrijden gaan, op kosten van anderen, waar mogelijk moet worden vermeden. Enkel
onder bepaalde voorwaarden kunnen uitnodigingen toch geaccepteerd worden.

Artikel 18
Een lokale mandataris accepteert uitnodigingen (lunches, diners, recepties en andere) die door
anderen betaald of gefinancierd worden enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan
wordt:
- De uitnodiging behoort tot de uitoefening van het raadswerk.
- De aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel (protocollaire taken, formele
vertegenwoordiging van de gemeente, …).
- De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal.
Het accepteren van reizen, verblijven en werkbezoeken
Toelichting
Wat voor lunches en diners geldt, geldt in nog sterkere mate voor reizen en verblijven op kosten
van derden. Dat wordt in de regel met argwaan bekeken. Het is daar beter alle schijn te vermijden.

Artikel 19
Een lokale mandataris accepteert werkbezoeken, waarbij reis- en verblijfkosten door anderen
betaald worden alleen bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd besproken te
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worden op de gemeenteraad. De invitatie kan alleen geaccepteerd worden wanneer het bezoek
aantoonbaar van belang is voor de gemeente en de schijn van corruptie of beïnvloeding minimaal is.
Van een dergelijk werkbezoek wordt altijd (schriftelijk) verslag gedaan aan de raad.

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur
Artikel 20
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgelegd zijn over het gebruik van faciliteiten
en middelen van het lokaal bestuur.
Toelichting
Lokale mandatarissen krijgen voor hun raadswerk de beschikking over een aantal faciliteiten en
middelen van de lokale besturen. Daarnaast kan de gemeente/het OCMW (binnen het door de
Vlaamse regering bepaalde kader) onkosten van lokale mandatarissen vergoeden. Terugbetaling
daarvan geschiedt enkel wanneer volgende aan alle volgende voorwaarden voldaan is:
- De kosten houden verband met de uitoefening van het mandaat.
- De kosten zijn noodzakelijk.
- De kosten zijn bewezen.
Wetgeving inzake terugbetaling en verantwoording kosten: Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018
houdende het statuut van de lokale mandataris, artikel 35 §1

Artikel 21
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn voor het gebruik van interne
voorzieningen die voor het raadswerk worden voorzien zoals opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
Toelichting
Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn de terbeschikkingstelling van een fractielokaal,
laptop, tablet, telefoonabonnement, …

Artikel 22
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels over onkostenvergoedingen zoals vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.
Wetgeving inzake terugbetaling specifieke kosten: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 38

Omgaan met informatie
Artikel 23
De gemeenteraad werkt onder het principe van principiële openbaarheid. Zij ziet erop toe dat het
college van burgemeester en schepenen alle relevante informatie aangaande dossiers, stukken en
akten openbaar toegankelijk maakt.
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Toelichting
Het handelen van de overheid heeft grote invloed op het leven van burgers. De burger heeft dan
ook het recht om goed geïnformeerd te worden over het overheidshandelen. De onderliggende
redeneringen en afwegingen van beslissingen moeten duidelijk zijn. Het lokaal bestuur (politiek en
ambtelijk) moet dan ook nauwkeurig en op tijd actief communiceren wat er wordt besproken,
besloten en uitgevoerd.
Sommige informatie mag echter niet bekendgemaakt en verspreid worden (bijvoorbeeld
persoonlijke gegevens van burgers). Elke lokale mandataris is dan ook onderworpen aan een
beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die hij/zij specifiek uit hoofde van zijn/haar
beroep kon verkrijgen (denk aan inzage in personeelsdossiers onder artikel 29 van het Decreet
Lokaal Bestuur).
De gemeenteraad vergadert in sommige (door de decreetgever bepaalde) gevallen ook in de
beslotenheid. Dit gebeurt wanneer punten de persoonlijke levenssfeer raken, wanneer anders de
openbare orde in het gedrang komt of wanneer er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid.
Bij besloten vergaderingen geldt een geheimhoudingsplicht.
De raad heeft het recht ook zelf geïnformeerd te worden. Het college verstrekt alle inlichtingen die
een raadslid nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar taak. Daarnaast geeft het college
inlichtingen die raadsleden mondeling of schriftelijk vragen. De wijze waarop dit gebeurt wordt
vastgesteld in het huishoudelijk reglement. De lokale mandataris gaat altijd discreet, dat wil
zeggen voorzichtig, om met de informatie verkregen door zijn/haar mandaat.
Ook in de rol van informatieverstrekker aan de burger is de lokale mandataris zich bewust van het
risico op belangenvermenging en corruptie.

Artikel 24
Een lokale mandataris communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis waarvan hij/zij
individueel gestemd heeft. Daarnaast communiceert een lokale mandataris eerlijk over de reden en
motieven op basis waarvan de raad als geheel de beslissing genomen heeft.
Artikel 25
Een lokale mandataris is gebonden aan het beroepsgeheim wanneer hij/zij door de functie van
lokale mandataris kennis krijgt van geheimen die door personen aan de gemeente zijn
toevertrouwd. Bekendmaking van deze geheimen is verboden, behalve wanneer de wet de
openbaring oplegt of mogelijk maakt.
Toelichting
Enkele voorbeelden van informatie die onder het beroepsgeheim valt: persoonlijke zaken uit
personeelsdossiers of persoonlijke informatie van mensen die een sociale premie aanvragen. Deze
gegevens moeten beschermd worden en kunnen dus niet gedeeld worden.

Artikel 26
Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor lokale
mandatarissen. Deze plicht beschermt wat besproken wordt tijdens een besloten vergadering
(feiten, meningen, overwegingen…).
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Wetgeving inzake beroepsgeheim: Strafwetboek, artikel 458
Wetgeving inzake geheimhoudingsplicht: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 29 §4
Wetgeving inzake openbaarheid van de vergadering: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 28
Toelichting
De geheimhoudingsplicht is niet absoluut. Het is bijvoorbeeld verboden om bij de aanstelling van
de algemeen directeur gegevens openbaar te maken van kandidaten die besproken werden en het
niet gehaald hebben, maar uiteraard is de beslissing wie uiteindelijk tot algemeen directeur
benoemd werd, wel openbaar. Een lokale mandataris moet altijd goed afwegen welke informatie
uit de besloten zitting al dan niet openbaar gemaakt kan worden. Een tip is om de beoordeling te
doen aan de hand van de criteria die voorzien zijn in het decreet inzake de openbaarheid van
bestuur.

Artikel 27
Een lokale mandataris heeft een algemene discretieplicht. Hij/zij gaat op discrete en voorzichtige
wijze om met de informatie die hem/haar toekomt in de uitoefening van zijn/haar functie.
Toelichting
Onder discretieplicht verstaan we de plicht om ten aanzien van derden voorzichtig om te gaan met
informatie die een lokale mandataris heeft. Het gaat daarbij over bepaalde informatie niet
verspreiden, maar ook over het plaatsen van bepaalde informatie in de juiste context en zich te
realiseren dat informatie ook uit de context kan worden gehaald.
Wetgeving inzake vertrouwelijkheid van informatie: Wet betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten,
artikel 10 §2

Artikel 28
Een lokale mandataris gebruikt de informatie die hij/zij kreeg door de uitoefening van zijn/haar
functie enkel voor zijn/haar raadswerk en niet voor zijn/haar persoonlijk belang of voor het
persoonlijk belang van anderen.
Artikel 29
Een lokale mandataris maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door wanneer het niet
zeker is dat de afzender daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender
wordt de expliciete toestemming gevraagd.

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen
Artikel 30
Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de leden van het college en de personeelsleden van de
gemeente.
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Toelichting
Elk raadslid, elk lid van het college en elk personeelslid is een medemens en medeburger en
verdient respect. Een respectvolle omgang met elkaar zorgt voor een betere beraadslaging en leidt
tot zorgvuldigere en dus betere beslissingen. Bovendien heeft de manier waarop het college en de
raad met elkaar omgaan een invloed op de geloofwaardigheid van de politiek.

Artikel 31
Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college, de algemeen directeur en de andere
personeelsleden op een correcte wijze en dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de
elektronische communicatie.
Artikel 32
Lokale mandatarissen houden zich tijdens vergaderingen van de politieke organen aan het
huishoudelijk reglement en volgen de aanwijzingen van de voorzitter hierover op.
Artikel 33
Lokale mandatarissen onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare raads- en
commissievergaderingen, van negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden.

Naleving en handhaving van de deontologische code
Artikel 34
De gemeenteraad stelt regels op over het omgaan met de deontologische code en mogelijke
schendingen ervan.
Toelichting
Naast het vaststellen van een deontologische code met heldere gedragsregels is het van groot
belang dat erop wordt toegezien dat deze daadwerkelijk worden nageleefd. In de deontologische
code zijn immers de regels voor politieke mandatarissen opgenomen die gebaseerd op de geldende
wetgeving. Ze leggen de voorwaarden vast waaraan het handelen van politieke mandatarissen
minimaal moet voldoen. Wanneer mandatarissen zich niet aan deze regels houden, komen zij
daarmee als het ware onder het morele minimum dat zij met elkaar hebben afgesproken. Een
schending van de deontologische code is een schending van de integriteit van de politiek.
De decreetgever stelt niet vast hoe en door wie de handhaving van de deontologische code van de
gemeenteraad plaatsvindt. Het toezien op de naleving van de deontologische code is een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle betrokken. De gemeenteraad zal daarom onderlinge afspraken
maken inzake de procedures en rollen aangaande de handhaving van de deontologische code.
Hierin staan drie principes centraal:
- De handhaving is onpartijdig.
- Men is terughoudend met publiciteit.
- Men gaat zorgvuldig om met de vermeende schender.
Daarnaast is het raadzaam om op gezette tijden de tekst van de deontologische codes tegen het
licht te houden: voldoen de formuleringen nog? Over welke onderwerpen worden de meeste

31/66

11

vragen gesteld? Is er behoefte aan een themabijeenkomst of andere vormen van gesprek? Op deze
manier blijft de deontologische code een levend document.

Artikel 35
De gemeenteraad ziet erop toe dat de fracties en de individuele lokale mandatarissen volgens de
deontologische code handelen.
Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van de
deontologische code, namelijk:
- het voorkomen van mogelijke schendingen
- het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code
- het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de deontologische code
- het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code
Het voorkomen van mogelijke schendingen
Artikel 36
Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding
van de code zou kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur of het
personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen.
Toelichting
Het is belangrijk dat een lokale mandataris zich steeds voorafgaand aan een handeling de vraag
stelt of deze wel in overeenstemming is met deze code. Bij twijfel kan de lokale mandataris contact
opnemen met de algemeen directeur of het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe
werd aangeduid. Aanvullend daaraan kan de lokale mandataris ook steeds aftoetsen bij collega’s
lokale mandatarissen of externe deskundigen zoals een stafmedewerker van de VVSG.

Artikel 37
Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere
lokale mandataris, dan waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de twijfels
en verwijst de betrokkene zo nodig door naar de algemeen directeur of het personeelslid dat door
de algemeen directeur daartoe werd aangewezen.
Het signaleren van vermoedens van schendingen
Toelichting
Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een andere lokale mandataris een regel van de
deontologische code heeft overtreden, gaat hij/zij in eerste instantie te rade bij de algemeen
directeur of het daartoe aangewezen personeelslid.
Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, is het van belang dat er een aantal verdere
processtappen zijn afgesproken waarbij een bepaalde persoon of instantie aangewezen is als
meldpunt.
De gemeenteraad zal onderstaande regels verder moeten uitwerken en concretiseren.
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Artikel 38
Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is overtreden
door een andere lokale mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de algemeen
directeur of het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen.
Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt de lokale mandataris dit aan de
voorzitter van de gemeenteraad, die dan meteen doorverwijst naar de daartoe aangewezen
persoon of instantie om een vooronderzoek te doen.
Het onderzoeken van vermoedens van schendingen
Artikel 39
Wanneer er na vooronderzoek door de aangewezen instantie een concreet vermoeden bestaat dat
een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan opdracht
gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar.
Het zich uitspreken over schendingen
Artikel 40
Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan
dit leiden tot een uitspraak van de gemeenteraad over de betreffende mandataris die de schending
heeft begaan.
Toelichting
Wanneer vaststaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft
overtreden, dan kan de raad zich hierover uit spreken. Hierbij dient zij proportioneel te zijn in de
beoordeling: de aard van de schending en de context waarbinnen de schending heeft
plaatsgevonden spelen een belangrijke rol.
Niet alle schendingen zijn even zwaar en moeten of kunnen op dezelfde manier worden
beoordeeld. Schendingen die de zuiverheid van de besluitvorming raken, zoals
belangenvermenging, corruptie en sommige kwesties rondom het gebruik van informatie, raken
aan de kerntaak van politici en zijn om die reden het ernstigst. De gevolgen voor burgers en het
vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur zijn daar het meest in het geding. Bij dergelijke
schendingen passen in de regel dan ook de zwaarste woorden, waarbij in sommige gevallen zelfs
overgegaan kan worden tot strafrechtelijke vervolging. Een te lichte beoordeling die volgt op een
ernstige schending kweekt onbegrip en tast de geloofwaardigheid aan. Hetzelfde geldt voor een te
zware beoordeling op een lichte schending.
Van belang is vervolgens om zowel verzwarende als verzachtende omstandigheden in kaart te
brengen. Was er sprake van opzet? Van naïviteit? Is de politicus onder druk gezet door
partijgenoten of anderen? Hoe ernstiger de schending en hoe duidelijker de overtreden regel, hoe
minder snel er een verzachtende omstandigheid zal worden aangenomen.
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Er kunnen verschillende ‘sancties’ volgen voor de lokale mandataris dat de deontologische code
overtreedt:
- politiek aangesproken worden
- eis publiek excuus
- afkeuring door partijen
- negatieve media-aandacht
Het Decreet Lokaal Bestuur biedt de mogelijkheid tot het toepassen van formele sancties
afhankelijk van de feiten (bijvoorbeeld de vervallenverklaring van het mandaat van raadslid dat
niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, schorsing of afzetting van uitvoerende
mandatarissen). Sommige overtredingen van de deontologische code leveren daarnaast ook een
strafbaar feit op waarvan aangifte kan of moet worden gedaan en die kunnen leiden tot
strafrechtelijke vervolging.

Evalueren van de deontologische code
Artikel 41
Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het
fractievoorzittersoverleg deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog goed
werkt en of ze nageleefd wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover verslag uit aan de
gemeenteraad.
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TOEGEVOEGD DEEL
Enkele algemene bepalingen
Artikel 41
De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen
termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde
instanties belast met het verstrekken van informatie of met de behandeling van klachten. Het
gebruik van de termen ‘ombuds’, ‘klachtendienst’ en andere afleidingen of samenstellingen is
verboden.
Artikel 42
De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingscampagnes en -mailings die gericht zijn op
individuen geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In
geen geval mogen zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten.
Artikel 43
Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau en in hun contacten met individuen,
groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen principieel voorrang aan het
algemeen boven het particulier belang.
Artikel 44
Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding
gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard of omvang ook en mag
geen vorm van cliëntenwerving inhouden.
Artikel 45
De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers
zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische
en/of religieuze overtuiging, ideologische voorkeur of persoonlijke gevoelens.

Informatiebemiddeling
Artikel 46
Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te
verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de
manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen in het kader van de openbaarheid van
bestuur.
Artikel 47
De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met betrekking tot de
werking van de diensten die instaan voor de behandeling van klachten over het optreden of het nietoptreden van de overheid.
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Artikel 48
Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van de administratie kan
doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mogen door de lokale
mandatarissen niet worden doorgegeven.
Artikel 49
De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de bevoegde
administratieve dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden
de belanghebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de bevoegde klachtendienst.

Administratieve begeleiding en ondersteuning
Artikel 50
De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de
administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe
geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen
over de stand van zaken in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te
stellen over de administratieve behandeling van dossiers.
Artikel 51
Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale
mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en van de personeelsleden, de objectiviteit van
de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van
soortgelijke dossiers.
Artikel 52
De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en
ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele wijze
melding gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van de lokale mandataris.

Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten
Bespoedigingstussenkomsten
Artikel 53
Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij lokale mandatarissen een administratieve
procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die tussenkomst een
regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na verloop van een langere verwerkings- of
behandelingstermijn.
Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers inhouden, zijn
verboden.
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Begunstigingstussenkomsten
Artikel 54
Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak
aanwendt om de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door
de belanghebbende burger gewenste zin. Dergelijke tussenkomsten zijn verboden.
Artikel 55
Tussenkomsten bij selectie-voerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op
benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden.
Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie,
aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de benoeming of de
bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en procedures. Zij verwijzen de
belanghebbende naar de bevoegde dienst of instantie.
Artikel D4
Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij werkgevers
in de particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of
leveren aan de betrokken werkgevers.
Artikel D5
De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de dossier-behandelende
personeelsleden alle tussenkomsten opnemen in het desbetreffende administratieve dossier, wat
ook de aard van de tussenkomst of de hoedanigheid van de tussenkomende persoon is.
Artikel D6
De volgende handelingen worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het administratief
dossier dienen te worden opgenomen:
- louter informatieve vragen van algemene of technische aard
- vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun functionele en
hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende personeelsleden of diensten
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Bijlage: wetteksten
Gedrag bij stemming en beraadslaging: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, zoals gewijzigd, artikel 27, §1, §3 en §4 (ook van toepassing op de OCMWraadsleden op basis van art. 74 van hetzelfde decreet)
§ 1. Het is voor een raadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over:
1° aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als
vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en
aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten,
benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden
personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het
Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;
2° de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van een
instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een instantie tot het uitvoerend orgaan
waarvan hij behoort.
Het eerste lid is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in de omstandigheden, vermeld
in het eerste lid, bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente
is aangewezen in andere rechtspersonen.
§ 3. Dit artikel is van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 16 en 155.
§ 4. Als een gemeenteraadslid zich in de situatie, vermeld in paragraaf 1, bevindt, moet dat punt op
de vergadering behandeld worden, en kan de vergadering niet gesloten worden voor het punt in
kwestie is behandeld of voor beslist is om het punt uit te stellen.
Gedrag bij stemming en beraadslaging: Wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten,
artikel 8
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een
decreet, een ordonnantie, een reglement of statuut, is het elke ambtenaar, openbare gezagsdrager
of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de aanbestedende overheid verbonden is,
verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de plaatsing en de
uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of via een tussenpersoon, zou
kunnen terechtkomen in een toestand van belangenvermenging met een kandidaat of inschrijver.
§ 2. Deze belangenvermenging wordt alleszins vermoed te bestaan:
1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1, bloed- of
aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad of in geval van
wettelijke samenwoning, met een van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander natuurlijk
persoon die voor rekening van een van hen een directie- of beheersbevoegdheid uitoefent;
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2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1 zelf of
via een tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot is van één van de kandiderende
of inschrijvende ondernemingen dan wel in rechte of in feite, zelf of via een tussenpersoon, een
directie- of beheersbevoegdheid uitoefent.
De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon die zich in een van deze
toestanden bevindt, is verplicht zichzelf te wraken.
§ 3. Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke persoon of rechtspersoon
bedoeld in § 1, zelf of via een tussenpersoon, een of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde van
ten minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van een van de kandiderende of
inschrijvende ondernemingen bezit, is hij verplicht de aanbestedende overheid daarvan in kennis te
stellen.
Gedrag bij stemming en beraadslaging: Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804, zoals
gewijzigd, artikel 1596
Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door
tussenpersonen, kopers worden:
Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben;
Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn;
Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellingen, die aan
hun zorg zijn toevertrouwd;
Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door hun
tussenkomst geschiedt.
Verboden functies voor lokale mandatarissen: Decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 10 (ook van toepassing op de OCMW-raadsleden op
basis van art. 71 van hetzelfde decreet)
De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad:
1° de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement BrusselHoofdstad, de hoge ambtenaar die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijst overeenkomstig
artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen
en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de
arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen als de gemeente in
kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied;
2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken,
de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de
gemeente toe behoort;
4° de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente;
5° de leden van een districtsraad;
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6° de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese Unie
een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter
van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;
7° de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of de
echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente.
Als bloed- of aanverwanten in een graad als vermeld in het eerste lid, 7°, of twee echtgenoten
worden verkozen bij dezelfde verkiezing, wordt de voorkeur bepaald door de grootte van de
quotiënten op grond waarvan de zetels die kandidaten hebben verkregen aan hun lijst zijn
toegekend.
Als twee bloed- of aanverwanten in een verboden graad of twee echtgenoten worden verkozen, de
ene tot raadslid, de andere tot opvolger, geldt het verbod om zitting te nemen alleen voor de
opvolger, tenzij de plaats waarvoor hij in aanmerking komt, is opengevallen voor de verkiezing van
zijn bloed- of aanverwant of echtgenoot. Tussen opvolgers die voor opengevallen plaatsen in
aanmerking komen, wordt de voorrang allereerst bepaald volgens de tijdsorde van de vacatures.
Voor de toepassing van dit artikel worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning
als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten
gelijkgesteld.
Aanverwantschap die later tot stand komt tussen raadsleden, brengt geen verval van hun mandaat
mee. Dat geldt niet bij een huwelijk tussen raadsleden en als er een verklaring van wettelijke
samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, is afgelegd.
De onverenigbaarheid wordt geacht op te houden door het overlijden van de persoon door wie ze tot
stand is gekomen, door echtscheiding of door de beëindiging van het wettelijk samenlevingscontract.
Overeenkomstig artikel 71 en 72 van de Nieuwe Gemeentewet is het eerste lid, 1° en 2°, ook van
toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de
uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan de
ambten, vermeld in deze bepalingen.
Onverenigbaarheden: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals
gewijzigd, artikel 11 (ook van toepassing op de OCMW-raadsleden op basis van art. 71 van
hetzelfde decreet)
Het verkozen gemeenteraadslid dat zich op het ogenblik van zijn installatie als gemeenteraadslid in
een situatie bevindt die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad, kan de eed
niet afleggen en wordt bijgevolg geacht afstand te doen van het mandaat dat aan hem toegekend is.
Een gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat in een met zijn mandaat onverenigbare situatie
terechtkomt en dat binnen vijftien dagen na het tot hem gerichte verzoek van de voorzitter van de
gemeenteraad geen einde maakt aan die situatie, wordt door de gemeenteraad vervallen verklaard
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van zijn mandaat, overeenkomstig artikel 9, § 1, tweede lid, § 2 en § 3, nadat het betrokken
gemeenteraadslid is gehoord.
Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, na de vervallenverklaring zijn
mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar met
een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot
vijfhonderd euro.
Verboden handelingen: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals
gewijzigd, artikel 27 §2 en §3 (ook van toepassing op de OCMW-raadsleden op basis van
art. 74 van hetzelfde decreet)
§ 2. Het is voor een gemeenteraadslid verboden:
1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten
behoeve van de gemeente. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een
associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid
werken;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris ten behoeve van de tegenpartij van de
gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente te werken bij geschillen die
betrekking hebben op beslissingen over de tewerkstelling binnen de gemeente. Dat verbod geldt ook
voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde
kantooradres met het gemeenteraadslid werken;
3° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behalve in geval van een schenking
aan de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, of deel te nemen aan een
opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van
de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, behalve als het
gemeenteraadslid een beroep doet op een dienstverlening van de gemeente of van een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder
onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité van de gemeente.
§ 3. Dit artikel is van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 16 en 155.
Wetgeving inzake corruptie: Strafwetboek van 8 juni 1867, zoals gewijzigd, artikel 245
Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen
of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen,
aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of
ten dele het beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de
vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een
jaar tot vijf jaar, en met geldboete van 100 [euro] tot 50 000 [euro] of met één van die straffen en hij
kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om
openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. De voorafgaande bepaling is niet
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toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn betrekking
niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld.
Wetgeving inzake terugbetaling en verantwoording kosten: Besluit van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale
mandataris, artikel 35 §1
Art. 35. §1. Alleen kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat, kunnen worden terugbetaald.
De kosten, vermeld in het eerste lid, worden gestaafd met bewijsstukken.

Wetgeving inzake terugbetaling specifieke kosten: Decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 38
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast
waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin
minstens bepalingen worden opgenomen over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de
nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de
uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en
schepenen;
(…)
Wetgeving inzake beroepsgeheim: Strafwetboek van 8 juni 1867, zoals gewijzigd, artikel
458
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor
een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen
verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot
zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.
Wetgeving inzake geheimhoudingsplicht: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, zoals gewijzigd, artikel 29 §4
§ 4. De gemeenteraadsleden, alsook alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de
gemeenteraadsleden, alsook van alle andere personen als vermeld in het eerste lid wegens schending
van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.
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Wetgeving inzake openbaarheid van de vergadering: Decreet van 22 december 2017 over
het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 28
§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 249, zijn in elk geval openbaar.
§ 2. De besloten vergadering kan alleen plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, alleen met dat doel, worden
onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare
vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval van
de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten vergadering, alleen met dat doel, worden
onderbroken.

Wetgeving inzake vertrouwelijkheid van informatie: Wet van 17 juni 2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd, artikel 10 §2
§ 2. De aanbestedende instantie en elke persoon die, in het kader van zijn functie of van de hem
toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem,
in het kader van het plaatsen en de uitvoering van de opdracht, door de kandidaten, inschrijvers,
aannemers, leveranciers of dienstverleners werd verstrekt, mogen die informatie niet bekendmaken.
Deze informatie heeft meer bepaald betrekking op de technische of commerciële geheimen en op de
vertrouwelijke aspecten van de offertes.
Zolang de aanbestedende instantie geen beslissing heeft genomen over, naargelang het geval, de
selectie of kwalificatie van de kandidaten of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de
gunning van de opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht, hebben de
kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten betreffende de
procedure, met name de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de interne
documenten van de aanbestedende instantie.
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Intergemeentelijke projectvereniging Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad de gemeentelijke afgevaardigden in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt aan te duiden.
De intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft ons reeds
gevraagd de aanstelling te doen daar zij in de loop van februari met de nieuwe bestuurssamenstelling
willen samenkomen om het jaaractieplan te finaliseren.
Argumentatie
Gelet ons besluit van 22 december 2015 houdende goedkeuring van de toetreding tot de
intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren;
Overwegende dat, gelet op de voorgestelde vorm, er een stemgerechtigd lid en een plaatsverangend
stemgerechtigd lid dienen aangeduid te worden die lid zijn van het college van burgemeester en
schepenen;
Overwegende dat er tevens een lid met raadgevende stem en een plaatsvervanger, komende uit de
oppositie, dient te worden aangeduid;
Gelet de voordracht vanuit het schepencollege waarbij Wicheler Jan, schepen, als effectief
stemgerechtigd lid en Scheepers Ingrid, schepen, als plaatsvervangend stemgerechtigd lid
voorgedragen wordt;
Gelet de kandidatuurstelling van Koninckx Rudi, raadslid, als effectief raadgevend lid en Goyens
Danny, raadslid, als plaatsvervangend raadgevend lid;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het artikel 41-4° van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Filip De Geyter;
Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick
Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Kristof Schiepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan
Wicheler
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
Wicheler Jan, schepen, wordt aangesteld als effectief stemgerechtigd lid en Scheepers Ingrid, schepen
als plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren.
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Artikel 2
Koninckx Rudi, raadslid, wordt aangesteld als effectief raadgevend lid en Goyens Danny, raadslid, als
plaatsvervangend raadgevend lid in de projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren.

Artikel 3
afschrift van dit besluit over te maken aan de projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren.

4

Interlokale vereniging inzake de regierol sociale
economie tussen de stad St-Truiden en de gemeenten
Gingelom, Heers en Nieuwerkerken (Ecompas):
aanstelling afgevaardigden in het beheerscomité Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad de gemeentelijke afgevaardigden in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt aan te duiden.
De Interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad St-Truiden en de
gemeenten Gingelom, Heers en Nieuwerkerken (Ecompas) heeft ons reeds gevraagd de aanstelling te
doen daar zij in de loop van februari met de nieuwe bestuurssamenstelling in het Beheerscomité
willen samenkomen.
Argumentatie
Gelet ons besluit van 4 november 2014 houdende goedkeuring van de toetreding tot de Interlokale
vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad St-Truiden en de gemeenten Gingelom,
Heers en Nieuwerkerken (Ecompas) ;
Gelet ons besluit van 11 december 2018 houdende goedkeuring van de verlenging van de duurtijd van
de interlokale vereniging tot 31 december 2019;
Overwegende dat, gelet op de voorgestelde vorm, er een stemgerechtigd lid en een plaatsverangend
stemgerechtigd lid dienen aangeduid te worden;
Gelet de voordracht vanuit het schepencollege waarbij Scheepers Ingrid, schepen, als effectief
stemgerechtigd lid en Lismont Patrick, burgemeester, als plaatsvervangend stemgerechtigd lid
voorgedragen wordt;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het artikel 41-4° van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
Scheepers Ingrid, schepen, wordt aangesteld als effectief stemgerechtigd lid en Lismont Patrick,
burgemeester, als plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de Interlokale vereniging inzake de regierol
sociale economie tussen de stad St-Truiden en de gemeenten Gingelom, Heers en Nieuwerkerken
(Ecompas) .

Artikel 2
afschrift van dit besluit over te maken aan de Interlokale vereniging inzake de regierol sociale
economie tussen de stad St-Truiden en de gemeenten Gingelom, Heers en Nieuwerkerken
(Ecompas) .

5

Projectvereniging wijk-werken Haspengouw:
aanstelling afgevaardigden in het beheerscomité Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad de gemeentelijke afgevaardigden in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt aan te duiden.
De projectvereniging wijk-werken Haspengouw heeft ons reeds gevraagd de aanstelling te doen daar
zij in de loop van februari met de nieuwe bestuurssamenstelling in de Raad van Bestuur willen
samenkomen.
Argumentatie
Gelet ons besluit van 24 april 2018 houdende goedkeuring van de statuten van en aanstelling van de
vertegenwoordigers van de gemeente in de projectvereniging wijk-werken Haspengouw;
Overwegende dat volgende vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur moeten aangeduid
worden:
- een stemgerechtigd lid en een plaatsverangend stemgerechtigd lid
- een raadgevend lid en een plaatsvervangend raadgevend lid;
Gelet de voordracht vanuit het schepencollege waarbij Scheepers Ingrid, schepen, als effectief
stemgerechtigd lid en Lismont Patrick, burgemeester als plaatsvervangend stemgerechtigd lid
voorgedragen wordt;
Gelet de kandidatuur van Aerts Jos, lid BCSD, als effectief raadgevend lid en van Houbey Gert,
raadslid, als plaatsvervangend raadgevend lid;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het artikel 41-4° van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Scheepers Ingrid, schepen, wordt aangesteld als effectief stemgerechtigd lid en Lismont Patrick,
burgemeester, als plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de projectvereniging wijk-werken
Haspengouw.

Artikel 2
Aerts Jos, lid BCSD, wordt aangesteld als effectief raadgevend lid en Houbey Gert, raadslid, als
plaatsvervangend raadgevend lid in de projectvereniging wijk-werken Haspengouw.

Artikel 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan de projectvereniging wijk-werken Haspengouw.

6

Vervoerregio Limburg - Toetreden tot de
Vervoerregioraad - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Gingelom deel uitmaakt van de vervoerregio Limburg;
Argumentatie
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
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Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Juridische grond
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor Mobiliteit is de vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad
van de vervoerregio Limburg.

Artikel 2
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio
Limburg. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te
wonen.

Artikel 3
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de
vervoerregio Limburg. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten

Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Limburg :
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
T.a.v. mevr. Karin Cardinaels
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

7

Aankoop van gronden voor de aanleg van een
bufferbekken langs de Borgwormsesteenweg te Mielen:
goedkeuring voorwaarden - Goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Met het oog op de verdere beheersing van erosie van vruchtbare landbouwgronden en het voorkomen
van water- en modderoverlast ter hoogte van de Bronstraat te Mielen werd door watermanager Karel
Vandaele geadviseerd om een bijkomend bufferbekken aan te leggen op de landbouwgrond langs de
Borgwormsesteenweg, ter hoogte van de Bronstraat, en hiervoor de nodige gronden aan te kopen
zijnde het perceel gelegen te Gingelom, afd. Mielen, sectie B nr. 0427/00A000, hebbende een
oppervlakte van 17 are 61 centiare;
Argumentatie
Door beëdigd meetkundig schatter van onroerende goederen Leenen Jean-Pierre werd op 11 juli 2018
een schattingsverslag opgemaakt waarbij de waarde van de grond, wederbelegging, wachtintresten
en uitwinningsvergoeding geschat werd op € 6.650.
In tussentijd werd de procedure tot minnelijke aankoop gevoerd en werd een akkoord met de
eigenaar van de betrokken gronden bereikt, geformaliseerd in een ondertekend aanbod tot verkoop
van onroerende goederen dd.10 oktober 2010, voor het bedrag van € 6.650.
Gelet op het bodemattest dd. 26 oktober 2018 waaruit blijkt dat voor de betrokken percelen geen
relevante gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de bodemkwaliteit;
Overwegende dat de kosten voor grondinnames en voor het uitvoeren van werken in het kader van
de erosiebestrijding met een waterbufferend vermogen in aanmerking komen voor subsidies van de
provincie Limburg ten belope van 20% van de kostprijs;
Overwegende het nodige krediet voor deze aankoop voorzien werd in het meerjarenplan 2019;
Juridische grond
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010;
Overwegende dat conform artikel 9 3° van besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 de
kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de gebruikers, met inbegrip van de
bijhorende kosten zoals registratiekosten, afpalingskosten, kosten bodemattest en notariskosten ten
belope van 75% worden gesubsidieerd door het Vlaamse gewest;
Gelet op het provinciaal reglement van 22 november 1995 betreffende de subsidiëring van werken
aan waterlopen en wachtbekkens;
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Limburg van 15 december
1995 betreffende de aanvullende toepassingsmodaliteiten voor de subsidiëring van de
grondverwervingen voor wachtbekkens;
Gelet op de bepalingen van het artikel 41-11° van het Decreet Lokaal Bestuur;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
het perceel gelegen te Gingelom, 6°afd.Mielen, sectie B nr. 0427/00A000, hebbende een oppervlakte
van 17 are 61 centiare, aan te kopen tegen de voorwaarden vermeld in de bij deze beslissing
gevoegde ‘aanbod tot verkoop van een onroerend goed’ met vermelding van de aankoopprijs van €
6.650.

Artikel 2
dit perceel aan te wenden voor reden van openbaar nut, ttz. de aanleg van een bufferbekken.

Artikel 3
afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties voor
het verlijden van de akte en aan de financieel directeur voor financiële afhandeling.

8

Verkoop van de gronden gelegen in projectzone 2 van de
verkaveling Dorpskouter te Gingelom: vaststellen van de
verkoopvoorwaarden - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet dat met het oog op de realisatie van een woonuitbreidingsgebied, gelegen te Gingelom
1°afdeling, ter plaatse genoemd Gingelom het Dorp en gelegen langs de Mgr. Keesenstraat en de
Smisberg, een Ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt werd hetwelk definitief vastgesteld werd door de
gemeenteraad op 28 juni 2011 en goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie op 21 september
2011;
Gelet dat vervolgens een verkavelingsvergunning bekomen werd op 14 november 2017 waarbij
ondermeer voorzien werd in een projectzone voor groepswoningbouw, aansluitend op de Mgr.
Keesenstraat en de Smisberg, op het verkavelingsplan aangeduid als Lot 14;
Gelet de werken ter verbetering van de wegeninfrastructuur en de nutsvoorzieningen ter hoogte van
deze projectzone in de eerste helft van dit jaar aangevat zullen worden;
Overwegende dat de verkoop van de gronden in de projectzone van Lot 14, hebbende een totale
oppervlakte van 36a 70ca, derhalve aangewezen is en dat de procedure van openbare verkoop
opgestart kan worden;
Argumentatie
Gelet het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Jean-Pierre Leenen op 3 december
2018 waaruit blijkt dat de waarde van de gronden in Lot 14 geschat wordt op € 470.000;
Overwegende dat het absoluut aangewezen is deze gronden te verkopen daar de realisatie van de
groepswoningbouw op dit perceel belangrijk is voor de verdere invulling van de verkaveling en de
latere ontwikkeling van het RUP Dorpskouter;
Overwegende dat de verkoop van de gronden en de latere bebouwing noodzakelijk is voor enerzijds
het spijzen van het investeringsbudget van de gemeente en anderzijds op langere termijn van belang
is voor het genereren van bijkomende middelen uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
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Overwegende dat het om voornoemde beweegredenen van belang is dat de verkoop in 2019 kan
gebeuren en het in die zin aangewezen is de instelprijs voor de openbare verkoop vast te stellen op
de schattingsprijs, namelijk € 470.000;
Gelet dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden en hiertoe door het schepencollege een Notaris
aangesteld dient te worden;
Overwegende dat de opbrengst van de verkoop aangewend zal worden voor de financiering van
investeringen ter instandhouding van het gemeentelijk patrimonium;
Juridische grond
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 – 11°;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Gert Houbey; Evy Lesuisse;
Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal
Vanmolle; Jan Wicheler
- 6 onthouding(en): Marlies Boonen; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Rudi Koninckx;
Kristof Schiepers

Besluit
Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de openbare verkoop van
bouwgronden, gelegen te Gingelom, 1°afd., namelijk de gronden gelegen in de projectzone Lot 14
zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij de verkavelingsvergunning dd.14 november
2017, hebbende een oppervlakte van 36a 70ca;

Artikel 2
De minimum verkoopprijs wordt vastgesteld op 470.000 EUR.

Artikel 3
De verkoop gebeurt onder de reglementair vastgelegde eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden
voor openbare verkopen, gevoegd als bijlage bij dit besluit.

Artikel 4
Voor de verkoop gelden ook de volgende bijzondere voorwaarden:
- De biedingen voor deze openbare verkoop kunnen enkel op fysieke wijze uitgebracht worden tijdens
de zitting.
- De koper moet de koopprijs betalen op het kantoor van de notaris in euro en binnen de 6 weken te
rekenen vanaf het ogenblik dat de toewijzing definitief wordt. Deze betaling is bevrijdend. De
betaling kan slechts gebeuren per overschrijving of bankcheque. De betaling met een cheque is
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slechts bevrijdend tot beloop van de geïnde sommen, vanaf de dag van inning en voor zover de
cheque gedekt is. De koper moet in het proces-verbaal van toewijzing verklaren hoe hij de
verkoopprijs zal betalen. De prijs wordt onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling van de kosten,
mits ingebrekestelling.
- Recht van hoger bod overeenkomstig artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek: De Notaris kan in
samenspraak met de vertegenwoordigers van de Gemeente Gingelom ter zitting beslissen of het recht
van het hoger bod al dan niet zal worden toegepast.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit,
ondermeer het aanstellen van een instrumenterend notaris.

Financiën
Beleidsrapporten
9

Vaststelling van het meerjarenplan 2019 - deel
gemeente - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van gemeenteraad van 22/05/2018 en OCMW-raad van 30/05/2018 werd beslist om de
nieuwe regelgeving rond BBC reeds vervroegd toe te passen vanaf het boekjaar 2019. Bij ministerieel
besluit van 26/06/2018 werd deze beslissing formeel bekrachtigd door de minister.
Het voorliggende éénjarig meerjarenplan 2019 komt tegemoet aan deze nieuwe regelgeving. Het
éénjarige meerjarenplan voor 2019 is m.a.w. een gezamenlijk beleidsrapport waarin de
beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW zijn opgenomen.
Argumentatie
Het meerjarenplan en de bijhorende documentatie werden aan de raadsleden via digitale drager
bezorgd op 15/01/2019.
De toelichting van het gezamelijke éénjarig meerjarenplan 2019 door de financieel directeur toonde
aan dat het éénjarige meerjarenplan 2019 financieel in evenwicht is. Het geraamde beschikbare
budgettair resultaat voor 2019 is groter dan nul en er is een positieve autofinancieringsmarge in 2019
bereikt.
Juridische grond
Het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur geeft het kader weer waarbinnen de
beleidsrapporten zoals het meerjarenplan dienen opgemaakt te worden.
Art. 249 §2 en 3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt in het bijzonder dat de gemeente en het
OCMW hun meerjarenplan delen, maar dat zij elk bevoegd blijven voor de vaststelling van hun deel.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen en het ministrieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften beschrijven de manier waarop de beleidsrapporten dienen opgemaakt te worden en
bepaalt ook de inhoud van het meerjarenplan.
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Volgens de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 houdt deze nieuwe procedure in dat eerst de
gemeenteraad en de OCMW-raad elk over hun deel stemmen. Nadat de raden het beleidsrapport elk
voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals
vastgesteld door de OCMW-raad goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 2 stem(men) tegen: Gert Houbey; Evy Lesuisse
- 6 onthouding(en): Marlies Boonen; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Rudi Koninckx;
Kristof Schiepers

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het éénjarig meerjarenplan 2019 vast voor het gedeelte van de gemeente.

Overheidsopdrachten
10

Aanstellen van een landmeter-expert voor het opmaken
van schattingsverslagen en opmetingsplannen 20192022 voor gemeente en ocmw - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat de vorige raamovereenkomst voor het aanstellen van een landmeter-expert voor
het opmaken van schattingsverslagen en opmetingsplannen tot einde 2018 liep.
Argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een landmeter-expert voor het
opmaken van schattingsverslagen en opmetingsplannen 2019-2022 voor gemeente en ocmw” een
bestek met nr. 2018-083 werd opgesteld door Financiën;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of
€ 15.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat 14 februari 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode raming RA000111;
Juridische grond
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Financiële informatie
Financiële informatie
Raming RA000111 (erelonen en vergoedingen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, enz...)
Budget : 15.000€/ jaar

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-083 en de raming voor de opdracht
“Aanstellen van een landmeter-expert voor het opmaken van schattingsverslagen en
opmetingsplannen 2019-2022 voor gemeente en ocmw”, opgesteld door Financiën. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of
€ 15.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Landmetersbureau Leenen Jean-Pierre, Olmenstraat 41 te 3500 Hasselt;
- Ruben Craninx, Mariastraat 2 te 3891 Gingelom;
- Denise Ballet BVBA Landmeterskantoor, Oudestraat 35 te 3510 Hasselt.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 februari 2019 om 10.00 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode raming
RA000111.
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2018-085. Raamovereenkomst: op afroep leveren van
verf en schildermateriaal voor gebouwen van de
gemeente en het ocmw van 2019 tot en met 2022 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat er regelmatig verfwerken aan de gebouwen van de gemeente en het ocmw worden
uitgevoerd, en er bijgevolg beslist werd om een raamovereenkomst op te stellen voor het leveren op
afroep van verf en schildermateriaal voor de periode van 2019 tot en met 2022;
Argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst : op afroep leveren van verf en
schildermateriaal voor gebouwen van de gemeente en het ocmw van 2019 tot en met 2022” een
bestek met nr. 2018-085 werd opgesteld door Financiën;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of
€ 15.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat 21 februari 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode Raming RA000100+102+095+379+516+530+806 (gemeente) en RA000677+770+747;
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Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Financiële informatie
Financiële informatie
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op raming
RA000100+102+095+379+516+530+806 (gemeente) en RA000677+770+747 (ocmw).
Op basis van de uitgaven voor verfwerken van de vorige 4 jaar, ramen we de uitgaven voor 2019 tot
en met 2022 op 15.000€ voor alle gebouwen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-085 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst : op afroep leveren van verf en schildermateriaal voor gebouwen van de
gemeente en het ocmw van 2019 tot en met 2022”, opgesteld door Financiën. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of
€ 15.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
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Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Coating Service center NV, Lichtenberglaan 2094 te 3800 Sint-Truiden;
- Decoratie Vandevelde, Stationstraat 44 te 3400 Landen;
- DHZ De Linde Sint-Truiden, Lindestraat z/n te 3800 Sint-Truiden.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 februari 2019 om 10.00 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019 op raming
RA000100+102+095+379+516+530+806 (gemeente) en RA000677+770+747 (ocmw).

Infrastructuur
Technische dienst
12

Onderhoud gemeentelijke beplantingen via sociale
tewerkstelling 2019-2020-2021-2022 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 2°
(nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten) en artikel 57;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
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Argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud gemeentelijke beplantingen via sociale
tewerkstelling 2019-2020-2021-2022” op 29 januari 2019 een bestek met nr. 2019-001 werd
opgesteld door Infrastructuur;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 128.099,17 excl. btw of
€ 155.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van ;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode RA000362 en in het budget van de volgende jaren;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-001 van 29 januari 2019 en de raming voor
de opdracht “Onderhoud gemeentelijke beplantingen via sociale tewerkstelling 2019-2020-20212022”, opgesteld door Infrastructuur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 128.099,17 excl. btw of € 155.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
RA000362 en in het budget van de volgende jaren.

13

Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel voor
de dienstjaren 2019-2020-2021 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 57;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Maaien van wegbermen met afvoer van het maaisel
voor de dienstjaren 2019-2020-2021” een bestek met nr. 2019-002 werd opgesteld door
Infrastructuur;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 122.653,14 excl. btw of
€ 148.410,30 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode RA000356 en in het budget van de volgende jaren;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-002 en de raming voor de opdracht “Maaien
van wegbermen met afvoer van het maaisel voor de dienstjaren 2019-2020-2021”, opgesteld door
Infrastructuur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 122.653,14 excl. btw of € 148.410,30 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
RA000356 en in het budget van de volgende jaren.

Openbare werken
14

Erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat”
een bestek met nr. 2019-003 werd opgesteld door de Watering van Sint-Truiden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 72.820,60 excl. btw of
€ 88.112,93 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Vlaamse Overheid, Departement
Leefmilieu & Natuur, afdeling land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen,
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Dienst Land- en Bodembescherming, Koning Albert II-laan 20 bus 20 te 1000 Brussel, en dat het
voorlopig toegezegd bedrag van 22 december 2017 € 66.697,28 bedraagt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode RA000401;
Na beraadslaging,

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-003 en de raming voor de opdracht
“erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom-Nielstraat”, opgesteld door Infrastructuur. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 72.820,60 excl. btw of
€ 88.112,93 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
Een subsidie van maximaal € 66.697,28 werd toegezegd door de subsidiërende instantie Vlaamse
Overheid, Departement Leefmilieu & Natuur, afdeling land en Bodembescherming, Ondergrond,
Natuurlijke Rijkdommen, Dienst Land- en Bodembescherming, Koning Albert II-laan 20 bus 20 te 1000
Brussel.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
RA000401.

Financiën
Beleidsrapporten

21:33 - De voorzitter schorst de zitting
21:39 - De voorzitter opent de openbare zitting
15

Vaststelling van het meerjarenplan 2019 - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
In zitting van gemeenteraad van 22/05/2018 en OCMW-raad van 30/05/2018 werd beslist om de
nieuwe regelgeving rond BBC reeds vervroegd toe te passen vanaf het boekjaar 2019. Bij ministerieel
besluit van 26/06/2018 werd deze beslissing formeel bekrachtigd door de minister.
Het voorliggende éénjarig meerjarenplan 2019 komt tegemoet aan deze nieuwe regelgeving. Het
éénjarige meerjarenplan voor 2019 is m.a.w. een gezamenlijk beleidsrapport waarin de
beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW zijn opgenomen.
Argumentatie
Het meerjarenplan en de bijhorende documentatie werden aan de raadsleden via digitale drager
bezorgd op 15/01/2019.
De toelichting van het gezamelijke éénjarig meerjarenplan 2019 door de financieel directeur toonde
aan dat het éénjarige meerjarenplan 2019 financieel in evenwicht is. Het geraamde beschikbare
budgettair resultaat voor 2019 is groter dan nul en er is een positieve autofinancieringsmarge in 2019
bereikt.
Het gedeelte OCMW uit het éénjarige meerjarenplan 2019 werd door de OCMW-raad goedgekeurd.
Juridische grond
Het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur geeft het kader weer waarbinnen de
beleidsrapporten zoals het meerjarenplan dienen opgemaakt te worden.
Art. 249 §2 en 3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt in het bijzonder dat de gemeente en het
OCMW hun meerjarenplan delen, maar dat zij elk bevoegd blijven voor de vaststelling van hun deel.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen en het ministrieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften beschrijven de manier waarop de beleidsrapporten dienen opgemaakt te worden en
bepaalt ook de inhoud van het meerjarenplan.
Volgens de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 houdt deze nieuwe procedure in dat eerst de
gemeenteraad en de OCMW-raad elk over hun deel stemmen. Nadat de raden het beleidsrapport elk
voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals
vastgesteld door de OCMW-raad goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 2 stem(men) tegen: Gert Houbey; Evy Lesuisse
- 6 onthouding(en): Marlies Boonen; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Rudi Koninckx;
Kristof Schiepers

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling van het éénjarige meerjarenplan 2019 - deel
OCMW door de OCMW-raad.
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Artikel 2
De gemeenteraad stelt het gehele éénjarig meerjarenplan 2019 vast.

Artikel 3
Het goedgekeurde meerjarenplan 2019 met de bijhorende documentatie zal op de gemeentelijke
website worden gepubliceerd.

Artikel 4
Het afschrift van dit besluit zal samen met de digitale rapportering van het meerjarenplan 2019
verzonden worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de uitoefening van het bestuurlijke
toezicht.

Toegevoegde punten
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WIFI in dorpskernen - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Kristof Schiepers om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Wij zouden willen voorstellen om vrij toegankelijk en Free WIFI te voorzien in de dorpskernen, dit ten
voordele van onze inwoners en toeristen.
Argumentatie
In een huidige maatschappij mogen wij de digitale trein als Gingelom niet missen.
Het handelt hier niet over WiFi in het gemeentehuis wel op en rond de dorpspleinen.
Bovendien is er een Europees subsidieproject dat dit initiatief ondersteunt en aanmoedigt met een
premie van 15.000,- Er zijn gemeentes die hiervoor in aanmerking komen. Goed nieuws: Gingelom is
erbij. De aanvraag kan gedaan worden via deze website: https://www.wifi4eu.eu/
Wij stellen voor dat de gemeente hier werk van maakt.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 5 stem(men) voor: Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 11 stem(men) tegen: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 3 onthouding(en): Marlies Boonen; Gert Houbey; Evy Lesuisse

Besluit
Artikel 1
het voornoemd voorstel van raadslid Kristof Schiepers wordt niet goedgekeurd.
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18

Camerabewaking op kerkhoven - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Danny Goyens om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Onze kerkhoven zijn geregeld het slachtoffer van vandalisme en diefstal. Wij stellen voor om via
camerabewaking het respect op onze kerkhoven terug te brengen.
Argumentatie
De camera’s kunnen eenvoudig via WiFi worden aangestuurd. Bijkomend stellen we voor om borden
te plaatsen die aangeven dat er camerabewaking aanwezig is.
Wij stellen voor dat de gemeente hier werk van maakt.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 5 stem(men) voor: Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 11 stem(men) tegen: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 3 onthouding(en): Marlies Boonen; Gert Houbey; Evy Lesuisse

Besluit
Artikel 1
het voornoemd voorstel van raadslid Danny Goyens wordt niet goedgekeurd.

19

Afhandeling sanering illegaal veegvuilstort tussen Borlo
en Jeuk - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Rudi Koninckx om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Wij dienen dit punt in naar aanleiding van onze tussenkomst verleden jaar op de gemeenteraad rond
het illegaal storten van veegvuil. Het bestuur heeft destijds beloofd om haar in orde te stellen met de
regelgeving.
Argumentatie
Wij vermoeden dat er in de praktijk niets veranderd is. Het is al jaren bekend bij het schepencollege
dat men hier de milieuregels bewust overtreed. Bij onze
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vorige interpretatie op de gemeenteraad is dat ook toegegeven. Dat niet alles de dag nadien
gesaneerd is, is aan te nemen. Maar dat het bestuur van onze groene gemeente toelaat om verder te
storten is een bewijs dat men totaal niet begaan is met het milieu en de milieu wetgeving.
Wij willen een attest van OVAM aanvragen om te verzekeren dat de sanering goed is doorgevoerd.
Wij stellen voor dat de gemeente hier werk van maakt.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 8 stem(men) voor: Marlies Boonen; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Danny Goyens; Gert Houbey;
Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Kristof Schiepers
- 11 stem(men) tegen: Winand Abrahams; Linda Bex; Filip De Geyter; Patrick Lismont; Geert Moyaers;
Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler

Besluit
Artikel 1
het voornoemd voorstel van raadslid Rudi Koninckx wordt niet goedgekeurd.

20

Toevoeging onderzoeksvragen aan studiebureau rond
Elckerlyck - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Rohnny Dams om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Argumentatie
Naar aanleiding van de studie die zal worden gemaakt rond de vernieuwing/nieuwbouw/
herbestemming van zaal Elkerlyck willen wij graag volgende studiepunten ter onderzoek meegeven:
-De voor- en nadelen van een renovatie of nieuwbouw
-Het permanent inrichten van een jeugdhuis
-Het onderzoeken van een PPS formule inzake de uitbating van een horeca zaak
-Het garanderen van een multifunctionele zaal voor verenigingen
-Het integreren van de MiniMax in dit nieuwe complex
-Een degelijke en gedetailleerde begroting & timing rond de verschillende opties
-Het inrichten van een permanente expositieruimte rond Baron Surlet De Chokier
Wij stellen voor dat de gemeente hier werk van maakt.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Filip De Geyter;
Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick
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Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Kristof Schiepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan
Wicheler
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
het voornoemd voorstel van raadslid Rohnny Dams wordt goedgekeurd en de aandachtspunten
worden aan het studiebureau meegegeven.

29 januari 2019 22:31 - De voorzitter opent de besloten zitting
29 januari 2019 22:48 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Marcel Houbey

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
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