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Punt A.15: Aanpassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

De gemeenteraad besliste op 18 mei 2021 een wijziging door te voeren aan de artikelen 11 en 

38 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. De wijziging van artikel 11 werd, na 

een door de ocmw-raad aanvaard amendement, anders gestemd dan in de gemeenteraad.  Het is 

aangewezen de versies van de gemeente- en ocmw-raad zoveel mogelijk op elkaar af te 

stemmen.   

Juridische grond: 

-  de artikelen 38 en 278 van het decreet lokaal bestuur 

- de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2021 waarbij op voorstel van de fracties van 

Vlaams Belang Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel een aanpassing van 

artikel 11 en artikel 38 van het huishoudelijk reglement werd doorgevoerd 

Argumentatie 

Dat vragen uiterlijk vier dagen vóór de zitting van de gemeenteraad moeten worden ingediend, 

is in veel gemeenten een courante praktijk. Deze handelwijze geeft aan de burgemeester en aan 

de schepenen de gelegenheid om een gedegen antwoord voor te bereiden wat, dat spreekt voor 

zich, ook in het belang van de raadsleden is. Bovendien kunnen raadsleden nog tot 12 uur op de 

dag van de zitting vragen indienen indien het om dringende aangelegenheden gaat.  

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 11 stemmen tegen (oppositie):  

De tekst van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vervangen 

door de volgende tekst: 
“Art. 11 

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen vragen 

te stellen. In principe gaat het om vragen met betrekking tot gemeentelijke aangelegenheden, die 

niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt 

binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Vragen die gemeenteraadsleden willen 

stellen en toelichten tijdens de zitting van de raad, moeten uiterlijk vier dagen voor de zitting 

van de gemeenteraad schriftelijk worden ingediend bij de algemeen directeur die deze 

overmaakt aan de voorzitter van de raad en het college van burgemeester en schepenen.  Indien 

de vraag een dringende aangelegenheid betreft, kan hiervan op gemotiveerd verzoek worden 

afgeweken, mits de dringende vraag ten laatste voor 12u van de dag van de zitting wordt 

overgemaakt aan de algemeen directeur.  Deze vragen worden voor aanvang van de behandeling 

van de gemeenteraadsagenda overeenstemmend met de vooraf ingediende vraagstelling gesteld 

en beantwoord tijdens een vragenronde. Deze vragenronde start 30 minuten voor de start van de 

behandeling van de gemeenteraadsagenda, doch nadat eerst burgers hun vragen hebben kunnen 

stellen, zoals bedoeld in artikel 38 van dit reglement.  Per fractie mag beurtelings één raadslid 

één vraag stellen, in volgorde van de grootte van de fractie en beginnend bij de grootste fractie. 

Telkens wordt een nieuwe ronde gestart, totdat alle vragen gesteld zijn.  Indien niet alle vragen 

van de gemeenteraadsleden gesteld en/of behandeld konden worden tijdens de vragenronde 

vooraleer de behandeling van de agenda van de gemeenteraad en ocmw-raad een aanvang 



   

neemt, zullen deze verder behandeld worden nadat de agenda’s van de gemeenteraad en de 

ocmw-raad werden afgewerkt, evenwel met toepassing van artikel 2.2 vierde lid over de 

duurtijd van de zitting.  Te allen tijde start de behandeling van de agenda op het vooraf 

aangekondigde tijdstip.  De vraagstelling en toelichting moeten kort zijn, evenals het 

daaropvolgend antwoord. Na het antwoord, van de burgemeester of een bevoegde schepen, 

heeft de vraagsteller nog een kort repliekrecht eventueel gevolgd door een antwoord van de 

burgemeester of schepen. De vraagsteller krijgt steeds het laatste woord, waarna de behandeling 

van de vraag als gesloten wordt beschouwd.  De naam van de vraagsteller alsook de vraag zelf 

en het antwoord is raadpleegbaar via de publicatie van de audio-opname van de openbare zitting 

van de gemeenteraad.  Vragen van raadsleden naar verduidelijking van feitelijke gegevens of 

technische toelichtingen, die tijdens de zitting niet afdoende zijn beantwoord, worden 

schriftelijk beantwoord volgens de procedure van de schriftelijke vragen.  Deze antwoorden 

worden gepubliceerd op de website.”  
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