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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2019

Aanwezig: DesloovereKoen,Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle en Kurt Fon-

teyne, Schepenen;

Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-

vier, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven,

De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Verontschuldigd: Vermeulen Sandy, Raadslid.

DAGORDE: Aleemeen bestuur. Huishoudeliik reglement. Aanpassine artikel 37 betreffende de

toekenning van presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies. Goedkeuring.

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 20'17 en latere wijzigingen;

Gelet op artikel 17 52 van het DLB dat stelt dat het bedrag van het presentiegeld wordt be-

paald door de gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij een gemeenteraads-

commissie financiën en begroting2Olg-2O24 werd opgericht en geïnstalleerd;

Gelet op artikel 37 55 van het DLB dat stelt dat het huishoudelijk reglement de nadere regels

voor het oprichten van commissies vastlegt;

Gelet op artikel 38 van het DLB dat stelt dat het huishoudelijk reglement de nadere regels

vastlegt voor de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend en het bedrag van het pre-

sentiegeld;

Gelet op artikel 37 51 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in zitting van 31 januari

2019, waarbij de regels voor de toekenning presentiegelden werden vastgesteld;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waarbij de gemeenteraad de

presentiegelden vaststelde voor de gemeenteraadsleden;

Dat in dit besluit echter de presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies niet werden

in opgenomen;

Gelet op de verdaging van betreffend punt op de gemeenteraad d.d. 28 november 2019;
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Gelet op het voorstel om het presentiegeld van een gemeenteraadscommissie zo laag moge-
lijk te houden;

Gelet op artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het sta-
tuut van de lokale mandataris dat de grenzen voor het presentiegeld vastlegt; dat het minimum
28,57 euro tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01) bedraagt, zijnde op heden 48,77 euro en

onderhevig is aan indexering;

Gelet op het raadsbesluit van heden waarbij de presentiegelden voor de gemeenteraadscom-
m issies worden vastgesteld;

Na beraadslaging;

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:

Art.1. Artikel 37 52 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in
zitting van 31 januari 2019 wordt aangepast naar:

Het presentiegeld bedraagt 175 EUR voor de vergaderingen zoals opgenomen in de punten
1, 3 en 4 van 5l van onderhavig artikel3T.

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderin-
gen van de gemeenteraad die hijvoorzit.

Art. 2. Aan artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in
zitting van 31 januari 2019 wordt een derde paragraaf toegevoegd:

Het presentiegeld voorde vergaderingen opgenomen in punt 2 van gl van onderhavig artí
kel37 bedraagt het minimum bedrag voor het presentiegeld zoals vastgelegd in artikel 18

van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2Ol8 houdende het statuut van de lokale
mandataris zijnde 28,57 euro tegen IOO% (gekoppeld aan de spilindex l3&Ol), op datum van

zitting 48,77 eur7onderhavig aan indexeríng.

Art.2. Alle andere bepalingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad blijven onge-
wijzigd.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Voor eensluidend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

Voorzitter,

Desloovere KoenBuysschaert An.
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