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Mondelinge vraag van de h. Norré: Openbaarheid van debatten en transparantie van de raad. 
 

De h. Norré geeft aan dat hij enkele weken geleden heeft aangeklaagd dat de processen-verbaal van de 
gemeenteraad lacunes vertonen en de debatten in de vergadering onvoldoende weergeven. De motieven voor 
beslissingen zijn voor de burgers niet duidelijk. Hij betreurt het gebrek aan transparantie van de nieuwe 
meerderheid: de moeilijkheid om processen-verbaal van het college te bekomen, twijfelachtige 
vertrouwelijkheidsclausules, geen audiovisuele opname van zittingen van de gemeenteraad (zoals vermeld in de 
algemene beleidsverklaring), gebrekkige overdracht van nuttige stukken om beslissingen te staven, … Wanneer 
zullen de zittingen van de raad uitgezonden worden? Wanneer zal het college meer transparantie tonen? 

 
De burgemeester erkent dat er een vergissing is gebeurd in de opmaak van een proces-verbaal. Hij geeft 

echter aan dat een volledige transcriptie van de integrale debatten niet vereist wordt door het huishoudelijk 
reglement. Er moet wel nagedacht worden over een formule die een betere communicatie en meer transparantie 
biedt. Het college zal samen met de raad oplossingen onderzoeken in het kader van de update van dit reglement. 

 
Er is nieuwe technologie beschikbaar maar dit betekent niet dat een audiovisuele uitzending mogelijk 

maken slechts een formaliteit is. Gewoon twee iPhones in de zaal leggen is onvoldoende. Momenteel zenden 4 
van de 19  Brusselse gemeentes de vergaderingen uit. De stad Brussel doet dit op een erg professionele manier en 
dit kost € 5.000 per zitting. De stad Brussel heeft dan ook een werkingsbudget van een miljard euro (Ukkel 160 
miljoen euro). Het is niet gepast om de Ukkelse belastingbetaler een dergelijke kostprijs aan te rekenen. 

 
Een dergelijke technologie kan wel voorzien worden in het nieuwe administratieve centrum omdat de  

investering afgeschreven kan worden en het ook voor andere gebeurtenissen gebruikt kan worden. Hij wijst er 
nog op dat een audiovisuele uitzending zittingen van gemeenteraden vaak met 1 tot 2 uur verlengen. 

 
De h. Norré hoopt dat men niet zal moeten wachten op de aanpassing van het huishoudelijk reglement om 

de opmaak van de processen-verbaal te verbeteren want hij begint zijn geduld te verliezen. De wijziging van dit 
reglement moet één van de prioriteiten van 2020 zijn. Hij begrijpt de budgettaire bezwaren voor een audiovisuele 
uitzending maar vindt dat men toch al stappen kan zetten vóór de verhuizing naar het nieuwe administratieve 
centrum: via podcasts (enkel stem) kunnen debatten verspreid worden zonder grote meerkosten. 

 
De burgemeester begrijpt het ongeduld van de h. Norré maar wijst erop dat de aanpassing van het 

huishoudelijk reglement bijzonder arbeidsintensief is. Er is wel al een eerste versie klaar waarover de 
meerderheid en de oppositie in alle vrijheid zullen kunnen debatteren. 


