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Punt A.5: Wijziging van de artikelen 11, 17, 18.2, 18.3, 19.1, 26.1, 26.2 en 58 van het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad met het oog op het vervangen van het 

zittingsverslag door het digitaal verslag via audio-opname met weergave per agendapunt. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Artikel 278 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad kan beslissen om het 

zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting 

van de gemeenteraad.  

Juridische grond: 

-  de artikelen 38 en 278 van het decreet lokaal bestuur 

- de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2020 tot intrekking van de 

gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2019 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement 

van de gemeenteraad en goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

- de gemeenteraadsbeslissing van 10 november 2020 waarbij op verzoek van de Vlaams 

Belang-fractie een aanpassing van art. 2.2 van  het 'Huishoudelijk Reglement' van de 

gemeenteraad gebeurde 

Argumentatie 

Momenteel worden zowel de zittingsverslagen als de audio-opnames van de gemeenteraden op 

de gemeentelijke website gepubliceerd. De lange gemeenteraden, soms zelfs gespreid over twee 

dagen, zorgen er echter voor dat het uitwerken van de verslagen van de gemeenteraden een zeer 

arbeidsintensief werk is, vormt dat een aanzienlijke belasting van de administratie met zich mee 

brengt. De gepubliceerde audio-opnames vormen een exacte weergave van de besprekingen in 

de gemeenteraad. Bovendien zijn zij per punt te beluisteren, waardoor de geïnteresseerde burger 

snel een bespreking over een bepaald onderwerp kan terugvinden. Het voorstel is dan ook om 

het zittingsverslag te schrappen en enkel nog te werken met de audio-opnames. Artikel 278 van 

het decreet lokaal bestuur maakt dit mogelijk.  

Aangezien dit momenteel echter niet zo voorzien is in het huishoudelijk reglement, is het 

noodzakelijk een aantal artikelen van het huishoudelijk reglement aan te passen. Deze 

wijzigingen werden in een kleur weergegeven in het ontwerp dat hier voorligt. 

BESLUIT:  

Volgende amendementen werden goedgekeurd 

Amendement 1: met algemeenheid van stemmen 

Het audioverslag zal niet alleen raadpleegbaar zijn per agendapunt maar ook per spreker en per 

trefwoord. 

Amendement 2: met 14 stemmen voor (oppositie en schepen C. Van Paesschen) en 13 stemmen 

tegen (N-VA, Open VLD en Groen) 

De raadzaal zal worden aangepast zodat een kwaliteitsvolle audio-opname per agendapunt, per 

spreker en per trefwoord kan gemaakt en beluisterd worden. Er wordt tevens het nodige 

technische materiaal voorzien om een kwaliteitsvolle livestream (met beeld) mogelijk te maken 

en hier wordt dan ook in de meest ruime zin van het woord gebruik van gemaakt zodat iedereen 



   

het nodige van op afstand kan volgen. Verder wordt er ook grondig onderzocht welke 

mogelijkheden er bestaan om hybride vormen van vergaderen mogelijk te maken zowel naar als 

vanuit de raadzaal. Het college zal tegen de gemeenteraad van september 2021 hier een voorstel 

over uitwerken. 

Volgende artikelen werden goedgekeurd met 14 stemmen voor (meerderheid) en 13 stemmen 

tegen (oppositie): 

Artikel 1:  

De wijzigingen aan de artikelen 11, 17, 18.2, 18.3, 19.1, 26.1, 26.2 en 58 van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad worden goedgekeurd.  

Artikel 2: 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat gehecht is aan dit besluit en er integraal 

deel van uitmaakt, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat gehecht is aan dit besluit en er integraal 

deel van uitmaakt, treedt in werking volgens de bepalingen van het decreet voor lokaal bestuur, 

met uitzondering van artikel 26.1 vijfde lid dat in werking trad na de goedkeuring van de 

deontologische code door de gemeenteraad op 10 november 2020. 
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