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Punt A.3: Op voorstel van Vlaams Belang Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V 

Zoersel: Aanpassing van artikel 11 en artikel 38 van het huishoudelijk reglement.  

De gemeenteraad; 

Overwegende dat krachtens artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en 

de OCMW-raad burgers momenteel hun vragen pas kunnen stellen op het einde van de raad; 

Overwegende dat de zitting vaak duurt tot 24 u.; 

Overwegende dat vragen (zoals omschreven in artikel 11 en 38) van zowel raadsleden als 

burgers meermaals niet meer aan bod kwamen, omdat de zitting door de voorzitter werd 

afgebroken;  

Overwegende dat het aangewezen is de zittingen van de gemeente- en OCMW-raad uiterlijk om 

24u te beëindigen;  

Overwegende dat om redenen van klantvriendelijkheid burgers die een vraag hebben niet 

nodeloos moeten wachten tot de gemeenteraad is afgelopen en niet in onzekerheid mogen 

verkeren of ze hun vraag nog wel zullen kunnen stellen;  

Overwegende dat daarom een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld, 

zodat de inwoners die een vraag wensen te stellen dit kunnen doen voorafgaand aan de formele 

afhandeling van de agenda van de raad;  

Overwegende dat voor wat betreft vragen van raadsleden, zowel het raadslid dat de vraag stelt 

als het lid van het college van burgemeester en schepenen dat de vraag beantwoordt er belang 

bij heeft zich mondeling te kunnen uitdrukken i.p.v. schriftelijk te moeten communiceren; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11 van het huishoudelijk reglement elke mondelinge 

vraag van een raadslid voorafgaand schriftelijk en minimum 4 dagen voor de zitting aan de 

algemeen directeur moet worden bezorgd en daardoor dus in feite een schriftelijke vraag wordt;  

Overwegende dat hiervan slechts in geval van hoogdringendheid kan worden afgeweken;  

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad voorgaande overweging ook bevestigde 

door zijn e-mailbericht waarin hij verklaarde ‘De vragen zijn na het sluiten van de zitting niet 

meer aan bod gekomen en dus niet afdoende beantwoord, aldus volgen zij de procedure van de 

schriftelijke vragen’.  

BESLUIT:  

Art 1. met 14 stemmen voor (CD&V, h-EERLIJK Zoersel, Vlaams Belang en schepen C. Van 

Paesschen) en 13 stemmen tegen (N-VA, Open VLD en Groen) 

Artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, zoals 

goedgekeurd op 23 februari 2021, wordt vervangen door:  

“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.  

Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden worden voor aanvang van de behandeling van de 

gemeenteraadsagenda 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.  

De fracties mogen beurtelings één vraag stellen, in volgorde van de grootte van de fractie en 

beginnend bij de grootste. 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 een 

aanvang neemt, zullen deze verder behandeld worden nadat de agenda werd afgewerkt.  

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.” 

Art.2 met algemeenheid van stemmen 

Artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, zoals 

goedgekeurd op 15 september 2020, wordt vervangen door: 

“Dertig minuten voor de start van de behandeling van de gemeenteraadsagenda kunnen burgers 

hun vragen stellen aan de gemeenteraad en/of aan het college van burgemeester en schepenen 

tijdens een vragenronde. Deze vragen worden ter zitting mondeling gesteld, tenzij in 

uitzonderlijke omstandigheden schriftelijke indiening aangewezen is, zoals bedoeld in artikel 

18.2, laatste lid, van dit reglement.  

De antwoorden zullen steeds mondeling gegeven worden.  De vraagstellers worden daartoe 

uitgenodigd door de voorzitter, die het woord verleent. De vragen dienen kort en duidelijk te 

zijn. Indien de vraagsteller te lang uitweidt, dan kan de voorzitter na voorafgaande 

waarschuwing de resterende spreektijd bepalen.  

De vragen moeten betrekking hebben op aangelegenheden van algemeen lokaal belang.  

De vraagsteller mag maximum twee vragen stellen tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

Vragen van burgers mogen geen aanleiding geven tot een debat in de raad.  

Onderwerpen die volgens de geest van het decreet lokaal bestuur dienen behandeld te worden in 

geheime zitting of die de persoonlijke levenssfeer raken, worden niet behandeld. Klachten en 

meldingen worden behandeld conform de procedure vastgesteld in het klachtenreglement.” 
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