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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Publicatie op de gemeentelijke website van mandaten en vergoedingen van gemeenteraadsleden, toegekende subsidies en overheidsopdrachten die door de gemeente
afgesloten werden.
De h. Wyngaard citeert artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen over het schriftelijke jaarverslag dat binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar opgemaakt moet worden.
De laatste jaren heeft de politiezone dit artikel gerespecteerd maar de gemeente niet. De gemeentesecretaris heeft gemeld dat de gemeente de komende weken de nodige inspanningen ter zake zou leveren.
Met het oog op volledige transparantie en de geplande wijziging van deze ordonnantie zou de gemeente een voorbeeld moeten stellen in dit domein, naar het voorbeeld van Watermaal-Bosvoorde en Elsene.
Ecolo stelt voor om de mandaatgegevens van elke verkozene op de gemeentewebsite te publiceren
en ook om private inkomsten per schijf op te nemen, zoals bij Europese gedeputeerden, maar denkt dat er
voor dit laatste geen consensus zal zijn.
Ook subsidies en overheidsopdrachten van de gemeente zouden bekendgemaakt moeten worden.
De voorzitter deelt het standpunt van de h. Wyngaard. Hij bevestigt dat de jaarverslagen 2015 en
2016 samen met de lijst van overheidsopdrachten in de loop van april naar de reedsleden gestuurd zullen
worden. De subsidies zullen op de website gepubliceerd worden.
Het college is voorstander van een kadaster met alle mandaten in publieke en para-publieke instellingen en afgeleiden hiervan, ook al zijn deze onbezoldigd. Dit kadaster vermeldt voor elk openbaar mandaat
de vergoeding en eventuele voordelen in natura en de identiteit en de partij van de mandataris. Deze informatie wordt op de website gepubliceerd.
Volgens de voorzitter moet de gemeente een voorbeeld geven inzake transparantie m.b.t. dergelijke
mandaten. Tijdens de volgende zitting van de raad zal een motie hierover voorgelegd worden met de bedoeling om deze met eenparigheid goed te keuzen.
De h. Wyngaard is tevreden met de geleverde inspanningen en geeft aan dat Ecolo beschikbaar is om
hierover voort te discussiëren.

