
BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Marcel De Vos, voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de gemeenteraad om volgend punt 
toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 19 januari 2021: 
 
Openbare zitting 
 
BP3 Op verzoek van de fracties Vlaams Belang, h-EERLIJK Zoersel en onafhankelijk schepen Van 

Paesschen: Organisatie van de samengestelde werkgroepen betreffende het zwembaddossier 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kristof Janssens Marcel De Vos 
algemeen directeur voorzitter 



Toelichting 

De Zoerselaar heeft recht op transparantie en juistheid van informatie. Inwoners moeten zich 

uit eerste bron zelf kunnen informeren om zich een mening te kunnen vormen. Een openbare 

zitting is een belangrijk element voor de burger om later onderbouwde inspraak te kunnen 

geven. Zeker wanneer dit gaat over grote dossiers, zoals het zwembaddossier, die jaren 

invloed zullen hebben op de gemeente en die een grote impact hebben op de Zoerselse 

schatkist. Om achteraf geen enkele twijfel te hebben over wat door wie wanneer gezegd en 

verklaard is, is een integrale opname van cruciaal belang.  

 

 

 

 ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD 
 ZITTING VAN DINSDAG 19 JANUARI 2021 

 

 

◼ BP.3 ◼ 

Punt BP3: Op verzoek van de fracties Vlaams Belang, h-EERLIJK Zoersel en 

onafhankelijk schepen Van Paesschen: Organisatie van de samengestelde werkgroepen 

betreffende het zwembaddossier 

De gemeenteraad; 

Overwegende de noodzaak om de werkgroepen transparant te laten verlopen. 

Overwegende de noodzaak om de werkgroepbesprekingen achteraf te kunnen herbeluisteren. 

Overwegende dat de Zoerselaar recht heeft op openbaarheid van bestuur. 

Overwegende dat de Zoerselaar zich uit eerste bron moet kunnen informeren, in het bijzonder 

wanneer het gaat over de besteding van aanzienlijk veel belastinggeld. 

Overwegende dat het zwembaddossier voor tientallen jaren van invloed kan zijn op de 

Zoerselse gemeenschap en als dusdanig een groot draagvlak en inspraak verdient. 

Overwegende dat de start van het zwembaddossier zeker niet in transparantie is verlopen. 

Overwegende dat vele tegenspraken van de meerderheid aan het licht kwamen betreffende 

documenten, verklaringen in de krant en mondelinge besprekingen op de gemeenteraden en 

de commissie in het zwembaddossier. 

Op voorstel van de Vlaams Belang- en h-EERLIJK ZOERSEL-fractie en Cindy Van 

Paesschen: 

De werkgroepen die zullen plaatsvinden over het zwembaddossier (in de meest ruime zin van 

het woord) zullen openbaar te volgen zijn door de Zoerselaar. Bovendien zullen van deze 

vergaderingen integrale geluidsopnames worden gemaakt die onmiddellijk daarna 

publiekelijk ter beschikking worden gesteld. Indien er tijdens de vergadering omwille van 

aangetoonde wettelijke redenen geheimhouding verplicht is, zal het publiek tijdelijk de zaal 

moeten verlaten en/of de live-stream en/of de geluidsopname tijdelijk worden stopgezet.  

 
 


