
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 19 OKTOBER 2021.
Aanwezig: 
burgemeester:
voorzitter:
schepenen:

gemeenteraadsleden:

algemeen directeur :

Liesbeth Verstreken
Marcel De Vos
Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, Katrien 
Schryvers
Jos Van Dongen, Jos Vekemans, Michaël Heyvaert, Rita Laureyssens,
Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, 
Koen Paredaens, Jan Van Melkebeek, Cindy Van Paesschen, Tom 
Sleeuwaert, Karin Verbiest, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, 
Lander Van Steen, Lukas Kint
Kristof Janssens

Punt A. 07: Intrekking van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 augustus 2021, en vaststelling van het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
MOTIVERING
Feiten en context
De gemeenteraad besliste op 18 mei 2021 en 22 juni 2021 een wijziging door te voeren aan 
artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad waarbij vragen van raadsleden 
die tijdens de zitting worden gesteld en toegelicht vier dagen op voorhand moeten worden 
ingediend. Op 31 augustus 2021 besliste de gemeenteraad artikel 6.3 aan het huishoudelijk 
reglement toe te voegen om het digitaal en hybride vergaderen mogelijk te maken in bepaalde 
omstandigheden.
Juridische grond
- de artikelen 38 en 279 van het decreet lokaal bestuur
- de gemeenteraadsbeslissingen van 18 mei 2021, 22 juni 2021 en 31 augustus 2021 tot 

aanpassing van het huishoudelijk reglement 
Argumentatie
Met de voorliggende wijziging van artikel 11 in het reglement vervalt de verplichting voor 
raadsleden om de vragen op voorhand in te dienen. Het reglement voorziet reeds in een 
werkwijze om vragen die ter zitting niet kunnen beantwoord worden te behandelen volgens de 
procedure die geldt voor schriftelijke vragen. Met het oog op de sereniteit van de vergadering 
wordt aan het reglement met dit voorstel van besluit tevens een artikel 6.4 gevoegd dat bepaalt 
dat wanneer er digitaal of hybride wordt vergaderd dit in de vergaderapplicatie gebeurt met een 
neutrale achtergrond en dat het raadslid dat digitaal deelneemt aan de zitting zich alleen bevindt 
in een lokaal of enkel met andere raadsleden.
BESLUIT 
- De volgende amendementen worden ter zitting voorgelegd en bij unanimiteit van stemmen 

aangenomen:
1. Artikel 18.2 derde lid wordt vervangen door deze tekst: “Elke openbare zitting, 

ongeacht of ze fysiek, digitaal dan wel hybride plaatsvindt, wordt via livestream 
toegankelijk gemaakt en nadien op de gemeentelijke website geplaatst telkens met 
vermelding van de naam en fractie van de spreker van zodra dit technisch mogelijk is 
met de voorhanden uitrusting”.

2. Artikel 59: “een vierde” van de leden in plaats van “een derde” 
3. Artikel 60: zelfde tekstaanpassing wordt doorgevoerd als in amendement 1 met 

betrekking tot artikel 18.2 derde lid 
- Besluit zelf: goedgekeurd met 23 stemmen voor (meerderheid, h-EERLIJK Zoersel, raadslid 

C. Van Paesschen en voorzitter M. De Vos) en 2 stemmen tegen (Vlaams Belang):
Artikel 1: 
Het huishoudelijk reglement wordt ingetrokken.
Artikel 2: 



 

Het nieuwe huishoudelijk reglement (in bijlage) wordt goedgekeurd met de aangenomen 
amendementen. 
Artikel 3: 
Het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd, wordt gepubliceerd op de website van de 
gemeente.
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