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172.1 - Zittingsverslag gemeenteraad en OCMW-raad
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 278
Feiten en context
Het Decreet over het Lokaal Bestuur maakt een duidelijk onderscheid tussen de notulen en het
zittingsverslag van de zittingen van de gemeente- en OCMW-raden.
De notulen van de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vermelden:


alle besproken onderwerpen;



alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen;



het lot van de punten waarover de gemeenteraad of de OCMW-raad geen beslissing
nam;



de stem van elk lid, behalve bij unanieme beslissingen en bij een geheime stemming.

De notulen van een besloten zitting vermelden enkel de beslissingen. Er is geen
zittingsverslag.
De zittingsverslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad of OCMW-raad
vermelden:


alle besproken onderwerpen;



de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen
en antwoorden.

De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of
audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad. In dat
geval is een geschreven versie van het zittingsverslag niet vereist.
Het opmaken van een schriftelijk zittingsverslag is een zeer tijdsintensief document. Bovendien
is het (zelfs met twee verslaggevers) zeer moeilijk om alle gesprekken te recapituleren.
Argumentatie
Amendement raadslid Tom Teck:
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 278
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Feiten en context
In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van
gemeenteraadslid Tom Teck aan de gemeenteraadsagenda van 27 april 2021 toegevoegd.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur maakt een duidelijk onderscheid tussen de notulen en het
zittingsverslag van de zittingen van de gemeente- en OCMW-raden.
De notulen van de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vermelden:


alle besproken onderwerpen;



alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen;



het lot van de punten waarover de gemeenteraad of de OCMW-raad geen beslissing
nam;



de stem van elk lid, behalve bij unanieme beslissingen en bij een geheime stemming.

De notulen van een besloten zitting vermelden enkel de beslissingen. Er is geen
zittingsverslag.
De zittingsverslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad of OCMW-raad
vermelden:


alle besproken onderwerpen;



de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen
en antwoorden.

De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of
audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad. In dat
geval is een geschreven versie van het zittingsverslag niet vereist.
Het opmaken van een schriftelijk zittingsverslag is een zeer tijdsintensief document. Bovendien
is het (zelfs met twee verslaggevers) zeer moeilijk om alle gesprekken te recapituleren.
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om het zittingsverslag te vervangen door een audiovisuele
opname van de openbare zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad.
Argumentatie
Besluit
Amendement:
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het audiovisuele zittingsverslag op de eerstvolgende
werkdag na de gemeenteraad en OCMW-raad, te publiceren op de gemeentelijke website.
Schepen Mattias Bouckaert: het zittingsverslag wordt sowieso op de website gepubliceerd. Na
corona moeten we bekijken op welke manier we de opname maken, we zijn dit wel al aan het
bekijken. Voor de publicatie op de website vragen we een termijn van 5 dagen gezien 1
werkdag wat kort is.
Raadslid Tom Teck kan daar mee instemmen.
Open-VLD wil tegenstemmen tegen het voorstel van de meerderheid omdat het te inspannend
is urenlange geluidsbanden te beluisteren om te weten wat er gezegd is.
Schepen Mattias Bouckaert werkt op dat de notulen nog steeds schriftelijk zullen zijn en daar
zullen alle beslissingen in staan.
N-VA onthoudt zich omdat ze willen afwachten wat het resultaat van de opname zal zijn.
Met 12 stemmen voor (Adinda Claessen, Bart Clerckx, Hanna Van Steenkiste, Katrien
Timmermans, Jos Rutten, Kris Debruyne, Mattias Bouckaert, Paul Vleminckx, Sarah D'Hertefelt,
Josien Van Dyck, David Huygens, Griet Spreuwers), 3 stemmen tegen (Tom Teck, Patrice
Lemaitre, Raphaël Lilet), 6 onthoudingen (Francis Van Biesbroeck, Maggy Steeno, Mark Binon,
Frieda Vandevoorde, Sven Deferme, Diana Bulens)
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om het zittingsverslag te vervangen door een audiovisuele
opname van de openbare zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad.
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Artikel 2: De OCMW-raad besluit om het zittingsverslag binnen een periode van vijf werkdagen
te publiceren op de website van de gemeente.
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