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Afwezig

Verontschuldigd

Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Secretariaat - Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bevoegdheid

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38 en 279.

Verwijzingsdocumenten

 Besluit van de gemeenteraad van 30.01.2020 m.b.t. aanpassing huishoudelijk reglement 
gemeenteraad.

 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad versie, 30.01.2020.
 Ontwerp huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 26.11.2020.

Verantwoording

 Aangezien er een nieuwe versie van het notuleringsprogramma cobra van Cevi nv werd 
geïnstalleerd en de manier van inloggen gewijzigd is, dient artikel 4 als volgt aangepast te 
worden: 



Elk raadslid krijgt via multifactor identificatie gekoppeld aan e-ID toegang tot het 
notuleringsprogramma Cobra@home. 
‘via een gebruikersnaam en een paswoord ‘ wordt weggelaten en ‘ via multifactor identificatie 
gekoppeld aan e-ID’ wordt toegevoegd.

 Aangezien ervan de raad een audiovisuele opname wordt gemaakt, wordt ‘§5 De audiovisuele 
opname van de raad wordt binnen de 3 werkdagen op de webstek van de gemeente geplaatst.’ 
toegevoegd bij artikel 14.

 Aangezien de gemeenteraad de komende tijd wordt opgenomen omwille van de 
coronamaatregelen en in latere fase is het aangewezen om artikel 40 als volgt aan te passen: 
‘De audiovisuele opname van de raad geldt als zittingsverslag.’ Wordt toegevoegd.  
‘De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische 
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling 
en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag 
de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. ‘ wordt geschrapt.
‘§2 Indien er door technische problemen geen audiovisuele opname beschikbaar is, kan een 
audio-opname of geschreven verslag gelden als zittingsverslag. ‘ wordt toegevoegd. 
In §4 wordt ‘en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.’ Vervangen door ‘en wordt dit niet 
opgenomen in het zittingsverslag.’.

 Om het vragenhalfuurtje praktisch vlotter te laten verlopen wordt voorgesteld om artikel 51 voor 
de gemeenteraad aan te passen: 
In §2 wordt ‘Deze vragen worden vóór de zitting behandeld en niet opgenomen in de agenda.’ 
toegevoegd. ‘Als er vragen zijn worden deze na aanvang van de openbare zitting behandeld.’ 
Wordt geschrapt. ‘tijdens’ wordt vervangen door ‘voorafgaand aan’ en ‘Na behandeling van de 
vragen vangt de raadszitting onmiddellijk aan.’ wordt geschrapt.
In §3 wordt ‘Hij’ vervangen door ‘De vraagsteller’.

Stemmen

Stemresultaat 15 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT

Artikel 1
De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden 
goedgekeurd.

Volgende bepalingen worden aangepast: 

 artikel 4 : 
Elk raadslid krijgt via multifactor identificatie gekoppeld aan e-ID toegang tot het 
notuleringsprogramma Cobra@home. 



‘via een gebruikersnaam en een paswoord ‘ wordt weggelaten en ‘ via multifactor identificatie 
gekoppeld aan e-ID’ wordt toegevoegd.

  ‘§5 De audiovisuele opname van de raad wordt binnen de 3 werkdagen op de webstek van de 
gemeente geplaatst.’ toegevoegd bij artikel 14.

 artikel 40: 
‘De audiovisuele opname van de raad geldt als zittingsverslag.’ Wordt toegevoegd.  
‘De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische 
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling 
en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag 
de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. ‘ wordt geschrapt.
‘§2 Indien er door technische problemen geen audiovisuele opname beschikbaar is, kan een 
audio-opname of geschreven verslag gelden als zittingsverslag. ‘ wordt toegevoegd. 
In §4 wordt ‘en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.’ Vervangen door ‘en wordt dit niet 
opgenomen in het zittingsverslag.’.

 artikel 51: 
In §2 wordt ‘Deze vragen worden vóór de zitting behandeld en niet opgenomen in de agenda.’ 
toegevoegd. ‘Als er vragen zijn worden deze na aanvang van de openbare zitting behandeld.’ 
Wordt geschrapt. ‘tijdens’ wordt vervangen door ‘voorafgaand aan’ en ‘Na behandeling van de 
vragen vangt de raadszitting onmiddellijk aan.’ wordt geschrapt.
In §3 wordt ‘Hij’ vervangen door ‘De vraagsteller’.
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