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Mondelinge vraag van de h. Cools: respect van het college voor de wettelijke transparantievoorwaarden.
De h. Cools verwijst naar de decreten en ordonnanties van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap over nieuwe verplichtingen ten bate van de openbaarheid van bestuur binnen Brusselse instellingen zoals gemeentes en OCMW’s. Zo
moet het bestuur een rubriek Transparantie voorzien op de homepage van de gemeentelijke website. Dit is momenteel het geval maar de informatie is onvolledig (o.a. geen gedetailleerde beschrijving van de organisatie en de
werking van het gemeentebestuur). Werd er al een persoon aangesteld die moet zorgen voor deze informatieinwinning en publicatie?
Inzake milieu en ruimtelijke ordening moeten plannen, programma’s en stedenbouwkundige reglementen
gepubliceerd worden binnen de 30 werkdagen na hun goedkeuring en wijzigingen aan effectenstudies binnen de
10 dagen. De h. Cools hoopt dat het college alle maatregelen zal nemen om transparantie te garanderen en juridisch veilig te spelen. Er moet rekening gehouden worden met termijnen omwille van eventuele beroepen bij de
Raad van State. De informatie moet bijgewerkt worden zodat gebruikers er gemakkelijk toegang tot hebben.
De burgemeester antwoordt dat deze rubriek sinds 23 december beschikbaar is op de website. De betrokken informatie wordt momenteel verzameld maar het werk is nog niet voltooid. Dit zou tegen 1 april in orde
moeten zijn. Het college heeft twee ambtenaren aangesteld om de informatie in te zamelen.
Er wordt gewerkt aan de volledige restyling van de website in nauwe samenwerking met schepen Lambert-Limbosch die een beroep kan doen op de technische kennis van een onderneming die in het kader van een
overheidsopdracht werd aangesteld. Tegen het einde van het schooljaar zou deze restyling klaar moeten zijn. De
huidige website wordt bijgewerkt op basis van statistieken over consultatiefrequenties. De burgemeester is er
zeker van dat de h. Cools tevreden zal zijn met de nieuwe website.

