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Mondelinge vraag van de h. De Bock: De non-transparantie van de processen-verbaal van het college en de 
weigering om ze per mail door te sturen. 

  
De h. De Bock wil na het antwoord van de gemeentesecretaris verduidelijkingen krijgen over de niet-

naleving van de gemeentewet wat betreft de termijnen van de antwoorden op de vragen van de 
gemeenteraadsleden, de niet-essentiële verplaatsingen die aan de gemeenteraadsleden opgelegd worden om 
kennis te nemen van de processen-verbaal van de zittingen van het college en de systematische non-
transparantie als gevolg van de weigering om deze processen-verbaal door te sturen. 

Hij stelt zich meer bepaald vragen bij de wettelijkheid van punten die aan de gemeenteraad voorgelegd 
worden op basis van processen-verbaal van het college die niet ondertekend werden, aangezien als reden om ze 
niet door te sturen aangevoerd werd dat ze niet ondertekend waren.   

 
Schepen Delwart is erg bezorgd om het recht op informatie van de gemeenteraadsleden te garanderen, 

meer bepaald zodat ze de zittingen van de gemeenteraad kunnen voorbereiden. Er was in geen geval 
kwaadwilligheid van het college over dit onderwerp. De documenten met betrekking tot het dossier van het Ter 
Kamerenbos, die behandeld worden in een agendapunt van de volgende gemeenteraad, werden overigens 
bezorgd aan de leden van de vergadering. 

De gemeentesecretaris, die garant staat voor de wettelijkheid van het huishoudelijk reglement (HR), 
waakt erover dit nauwgezet na te leven. De documenten worden bezorgd zodra dit in alle wettelijkheid kan 
gebeuren.  

Schepen Delwart bevestigt echter dat er heel binnenkort een debat zal plaatsvinden om het huishoudelijk 
reglement te wijzigen, zodat de bezwaren van dhr. De Bock besproken kunnen worden.  

De COVID-crisis mag uiteraard niet als uitvlucht dienen, maar dat neemt niet weg dat deze 
gezondheidscrisis onze diensten verstoord heeft, wat zich vertaalt in een vertraging bij de ondertekening. 
Momenteel is alles opnieuw in orde: de processen-verbaal worden ondertekend binnen een termijn van twee 
weken.  

De Voogdij stemt in met de visie van het college wat betreft de aanpak van de Nieuwe Gemeentewet en 
het huishoudelijk reglement.  

Schepen Delwart wil echter elke polemiek met dhr. De Bock vermijden, die zijn wettige vragen kan doen 
gelden bij het opstellen van een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement. 

 
De h. De Bock is helemaal niet tevreden met het antwoord van mevr. Delwart, aangezien de termijnen 

van de Nieuwe Gemeentewet niet nageleefd werden. 
Hij heeft bovendien twijfels bij de bezorging per mail van de documenten met betrekking tot het dossier 

van het Ter Kamerenbos, aangezien hij niet inziet krachtens welk artikel van het huishoudelijk reglement een 
uitzondering zou gelden voor de communicatiewijze van deze gegevens in vergelijking met andere elementen van 
de processen-verbaal. 

 
Schepen Delwart herinnert eraan dat het dossier van het Ter Kamerenbos een agendapunt van de 

gemeenteraad vormt en volgens het huishoudelijk reglement kunnen enkel de stukken met betrekking tot punten 
op de agenda elektronisch verstuurd worden naar de gemeenteraadsleden die dit schriftelijk aanvragen. Dit is 
niet het geval voor de andere types informatie. 

Bij de volgende herziening van het huishoudelijk reglement moeten de procedures wel geharmoniseerd 
en dit soort tegenstellingen opgelost worden. 


