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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
ZITTING VAN 24 OKTOBER 2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Jan De Potter, Caroline Lannoo,
Vincent Herman, Frédéric Depypere, Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye,
Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, Danny Vanhoutte,
gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur
Filip Dinneweth, gemeenteraadslid

Dossierbeheerder: Els De Meyer

Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 04 juli 2019 tot vaststellen huishoudelijk reglement
gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur AGB van 26 september 2019 tot vaststellen
huishoudelijk reglement AGB;
Gelet op de mondelinge tussenkomst van de heer Rik Buyse met betrekking tot de bepaling
inzake de mogelijkheid tot het indienen van amendementen;
Overwegende dat na de tussenkomst van raadslid Rik Buyse het huishoudelijk reglement
AGB unaniem werd goedgekeurd;
Overwegende dat in kader van uniformiteit het wenselijk is dat alle algemene bepalingen
opgenomen in de huishoudelijke reglementen gelijk zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen art. 3, §1 van het huishoudelijk
reglement gemeenteraad aan te passen als volgt:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze een toelichtende nota met voorstel van
beslissing en een duidelijke omschrijving van het agendapunt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van
burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik
maken.
Raadsleden kunnen te allen tijde amendementen indienen, met name tot voor het moment dat
er gestemd wordt. Een amendement is een voorstel om de tekst van het voorstel van beslissing
te wijzigen.
Omwille van praktische redenen wordt er gevraagd de amendementen zoveel als mogelijk in
te dienen ten laatste op de dag van de aanvang van de zitting, vóór 10.00 uur, dit schriftelijk
en in voldoende exemplaren aan de algemeen directeur, die deze op zijn beurt bezorgt aan de
andere raadsleden.
(art. 21 DLB)”
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Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het gewijzigde huishoudelijk reglement
gemeenteraad goed te keuren;
Gelet op het amendement, ingediend per mail op 23 oktober 2019 door Rik Buyse,
fractieleider N-VA Wielsbeke, met het verzoek de toelichtende tekst betreffende agendapunt
3. te vervolledigen als volgt:
“Gelet op de mondelinge tussenkomst van de heer Rik Buyse met betrekking tot de bepaling
van mogelijkheid van indienen van amendementen en diens klacht bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur”;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het amendement goed te keuren;
Gelet dat de U.-fractie zich onthoudt;
Uitslag van de stemming:
- Voor het amendement:
15 ja-stemmen
5 onthoudingen
- Voor het ingediende reglement:
15 ja-stemmen
5 onthoudingen
BESLUIT:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het ingediende amendement.
Artikel 2: Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigde huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
Bij bevel:
get. Bruno Debrabandere
Algemeen directeur

Carlos Verbrugghe
Voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere

Carlos Verbrugghe

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)
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