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Zitting van de gemeenteraad 

31 januari 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Kurt 

Fonteyne, Schepenen; 

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

Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 

Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

DAGORDE : 

1. Installatie gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en toevoeging aan 

fractie.  

2. Vaststellen rangorde gemeenteraadsleden.  

3. Notulen installatievergadering. Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Gemeenteraadsleden. Presentiegeld. Aanpassing per 3 januari 2019. 

5. Algemeen bestuur. Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Goedkeuring. 

6. Algemeen bestuur. Deontologische code voor de mandatarissen. Goedkeuring. 

7. Algemeen bestuur. Personeel. Personeelsbehoeftenplan. Aanpassing. Goedkeuring. 

8. Algemeen bestuur. Personeel. Rechtspositieregeling. Aanpassing. Goedkeuring. 

9. Algemeen bestuur. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-

Vlaanderen voor het ter beschikking stellen van een functionaris van de 

gegevensbescherming voor gemeente, OCMW en gemeentelijk basisonderwijs. 

10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 

Ardennen. Budget 2019. Goedkeuring. 

11. Grondbeleid. Straatnamen. Naamgeving aan de nieuwe weg ter hoogte van de 

Waregemseweg 43 en leidend naar de achterliggende ruimte waar o.a. het nieuwe 

recyclagepark werd aangelegd. Voorlopige aanvaarding. 

12. Grondbeleid. Toewijzing van de opdracht en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

omgevingshandhaving met Solva. 

13. Vrije Tijd. Vrijwilligersvergoeding animatoren. Aanpassing. Goedkeuring 

14. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement inzake te behouden parkeerplaatsen 

voor beperkte parkeerduur, in de Waregemseweg en op het Wortegemplein, zijnde maximum 

30 min. Goedkeuring. 

15. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement inzake het voorbehouden van 2 

parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op de parking van sporthal De Ruffel. 

16. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van 

gedeeltelijk parkeren op het voetpad tussen Waregemseweg 22 en 26. Goedkeuring. 
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17. Politieverordening betreffende de inzet van vrijwilligers en voorafgaande veiligheidscontroles 

naar aanleiding van evenementen op het grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Goedkeuring. 

18. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 

Kennisgeving. 

1. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 

, 10, 11, 12, 14, 49 en 59; 

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; 

Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, die wer-

den geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018. 

Dat de volgende verkozenen schriftelijk (met datum en handtekening) hebben laten weten 

aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun mandaat: 

 Delmulle Johan deed afstand op 6 december 2018 per brief ontvangen op 10 de-

cember 2018; 

 Vervaeck Marnix deed afstand op 26 november 2018 per brief ontvangen op 7 de-

cember 2018; 

 Speleers Piet deed afstand op 26 november 2018 per brief ontvangen op 7 decem-

ber 2018; 

Dat de volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen: 

 Van Der Straeten Nicole als 1ste opvolger op de lijst van N-VA/WP2000; 

 Van De Populiere Marleen als 2de opvolger op de lijst van N-VA/WP2000; 

 De Donder Sven als 3de opvolger op de lijst van N-VA/WP2000; 

Overwegende dat Van De Populiere Marleen afwezig was met opgave van reden en dus de 

eed nu dient af te leggen; 

Dat de geloofsbrieven van de verkozene Van De Populiere Marleen werden tijdig ingediend 

en ter inzage gelegd werden conform de decretale bepalingen ter zake; 

Dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat de verkozene voldoet  

aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

Dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozene zich in een situatie van 

onverenigbaarheid bevindt; 

Dat de verkozene die opgeroepen is om de eed af te leggen, de volgende eed heeft afge-

legd in handen van de voorzitter, Desloovere Koen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 

trouw na te komen"; 
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Dat er een afzonderlijke akte van eedaflegging is opgemaakt waaruit blijkt dat de eedaf-

legging heeft plaats gehad in openbare vergadering. 

Beslissing : 

Artikel 1 De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van: 

Officiële naam Lijst 

Marleen Van De Populiere  N-VA/WP2000 

 

Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van: 

Officiële naam Mandaat Begin mandaat 

Marleen Van De Populiere Gemeenteraadslid 31 januari 2019 (Effectief) 

 

Artikel 3. Marleen Van de Populiere wordt toegevoegd aan de N-VA fractie.  

Officiële naam Lid vanaf Fractie 

Marleen Van De Populiere 3 januari 2019 N-VA Wortegem-Petegem 

2. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 

, 10, 11, 12, 14, 49 en 59; 

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; 

Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, die wer-

den geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018. 

Gelet op de installatie van de gemeenteraad op 3 januari 2019; 

Gelet op de eedaflegging en installatie van raadslid Marleen Van De Populiere in zitting van 

31 januari 2019; 

Dat de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld aan de hand van de anci-

enniteit (al dan niet onderbroken) van de raadsleden terwijl bij gelijke anciënniteit de voorkeur 

gaat naar het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad, 

het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald; 

Beslissing : 

Artikel 1 De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 

Rang Officiële naam Anciënniteit 

(in maanden) 

Stem-

men 

Lijst 

1 Willy Dhondt 361 maanden 510 Open VLD 
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2 Nicole Van Der Straeten 288 maanden 329 N-VA 

3 Veerle Nachtegaele 216 maanden 1045 Open VLD 

4 Gert Van Driessche 216 maanden 436 N-VA 

5 Luc Vander Meeren 140 maanden 1567 Open VLD 

6 Isabelle Van den Dorpe 140 maanden 748 Open VLD 

7 Maarten Van Tieghem 72 maanden 857 Open VLD 

8 Koen Desloovere 72 maanden 492 Open VLD 

9 Olivier Van Cauwenberghe 72 maanden 413 Open VLD 

10 Kurt Fonteyne 0 maanden 787 Open VLD 

11 Sandy Vermeulen 0 maanden 465 Open VLD 

12 Marcel Steenmans 0 maanden 426 Open VLD 

13 Marleen Van de Populiere 0 maanden 424 N-VA 

14 Rosette Maes 0 maanden 421 Open VLD 

15 Sven De Donder 0 maanden 307 N-VA 

16 Nico De Wulf 0 maanden 267 Sp.a/Onafhankelijk 

17 Leen Baert 0 maanden 240 CD&V 

3. 

De Gemeenteraad, 

keurt de notulen van de installatievergadering van 3 januari 2019 éénparig goed. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarbij artikel 17  § 2 bepaalt dat 

de gemeenteraad het bedrag van de presentiegelden vaststelt ;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lo-

kale en provinciale mandatarissen ;  

Gelet op het hoofdstuk 3 van dit besluit ;  

Gelet op artikel 16 en 18 van dit besluit houdende vaststelling van de grenzen van het bedrag 

van het presentiegeld ;  

Gelet op artikel 17 van hetzelfde besluit waarbij aan de voorzitter van de gemeenteraad 

maximaal een dubbel presentiegeld kan toegekend worden per raadszitting ;  

Gelet op het besluit van heden houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van 

de gemeenteraad ;  

Gelet op het besluit van 22 februari 2007 waarbij het presentiegeld vastgesteld werd op 

150,00 euro per zitting, niet-geïndexeerd ;  
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Gelet op het voorstel van het college om dit presentiegeld van de raadsleden te verhogen 

naar 175,00  euro per zitting , niet-geïndexeerd ;  

Dat eveneens voorgesteld wordt om aan de voorzitter een dubbel presentiegeld toe te ken-

nen vanaf 3 januari 2019 ;  

Dat de uitbetaling ervan per kwartaal zal gebeuren ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór (Open VLD, CD&V en Sp.a/Onafh) bij 4 stemmen tegen (N-VA). 

Art.1. Met ingang van 3 januari 2019 wordt aan ieder gemeenteraadslid een presentiegeld van 

175,00 euro, niet-geïndexeerd, per bijgewoonde raadszitting toegekend. 

Art.2. Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt een presentiegeld van 350,00 euro, niet-

geïndexeerd, per bijgewoonde gemeenteraadszitting toegekend.  

Art.3. Met ingang van 3 januari 2019 wordt aan ieder lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst een presentiegeld van 175,00 euro, niet geïndexeerd, per bijgewoonde zitting toege-

kend.  

Art.4. Het presentiegeld zal per kwartaal worden uitbetaald.  

Art.5. In de desbetreffende begrotingen zullen de nodige kredieten voorzien worden.  

Art.6. Met ingang van 3 januari 2019 wordt het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2007 opge-

heven. 

Art.7. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.  

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Overwegende dat volgens art. 38 van het DLB de gemeenteraad bij de aanvang van de zit-

tingsperiode een huishoudelijk reglement moet vaststellen waarin aanvullende maatregelenwor-

den opgenomen voor de werking van de raad, en waarin minstens bepalingen worden opgenomen 

over:  

1. de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presen-

tiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die 

verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van 

het college van burgemeester en schepenen; 

2. de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier 

aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door 

hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische 

inlichtingen verstrekken over die stukken; 

3. de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van 

de gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 

4. de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsle-

den en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de 

gemeente opricht en beheert; 
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5. de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 

burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en 

schriftelijke vragen te stellen; 

6. de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vo-

rige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

7. de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 

8. de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 

279, worden ondertekend; 

9. de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10. de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

Dat de gemeenteraad het huishoudelijk reglement op elke moment kan wijzigingen; 

Overwegende dat het ontwerp van huishoudelijk reglement, gebaseerd op het model uitge-

werkt door VVSG, samen met de uitnodiging tot deze zitting aan de gemeenteraadsleden werd 

bezorgd; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de vraag van de S.pa/Onafhankelijk-fractie om artikel 3 §1 van het ontwerp aan te 

passen waarbij men tot 3 dagen (in plaats van 5 dagen) voor de zitting nog vragen of agenda-

punten kan indienen; 

Overwegende dat de N-VA-fractie meegeeft dat de meeste partijen op maandagavond ver-

gaderen voor de komende gemeenteraad waardoor het handig is om vooraf alle toegevoegde 

punten te kennen maar dat er inderdaad soms op de voorbereidende vergaderingen nog vragen 

opgeworpen worden die men aan het college wil stellen; Dat ook de meerderheidsfractie Open 

VLD graag de nodige tijd krijgt om eventuele vragen nog te kunnen voorbereiden;  

Overwegende dat na de diverse tussenkomsten van antwoord en wederantwoord, alle par-

tijen zich kunnen vinden in het compromisvoorstel om tot 5 dagen voor de zitting agendapunten 

toe te voegen en tot 4 dagen voor de zitting vragen in te dienen; 

Wordt overgegaan tot de stemming over het ontwerp van huishoudelijk reglement met 

aanpassing van artikel 3 §1 waarbij tot 5 dagen voor de zitting (zijnde zondagavond 23.59u bij 

raadszitting op donderdag) nog agendapunten kunnen toegevoegd worden door de verschillende 

fracties en waarbij tot 4 dagen voor de zitting (zijnde maandagavond 23.59u bij raadszitting op 

donderdag) nog vragen aan het schepencollege kunnen bezorgd worden die voorzover mogelijk 

van een antwoord zullen voorzien worden op de raadszitting; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen. 

 De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad als volgt vast: 

Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad 
BIJEENROEPING  
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Artikel 1 

§ 1. 

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen 

en ten minste tienmaal per jaar. 

(Artikel 18 DLB) 

§ 2. 

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de 

agenda van de vergadering op. 

De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping 

met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan.  Hierbij stelt de voorzitter voor 

gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op. 

(Artikel 19 en 20 DLB) 

§ 3. 

De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda wor-

den ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in Artikel 9, §1 van dit reglement. 

§ 4. 

De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  

1. een derde van de zittinghebbende leden;  

2. een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeen-

teraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 

11 juli tot en met 15 augustus; 

3. het college van burgemeester en schepenen;  

4. de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen be-

voegdheden van de burgemeester. 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermel-

den, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de be-

oogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeente-

raadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepings-

termijnen bepaald in Artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.  

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en 

met de voorgestelde agenda. 

(Artikel 19 en Artikel 67 DLB) 

Artikel 2 

§ 1.  

De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de verga-

dering bezorgd aan de gemeenteraadsleden. 

(Artikel 20 DLB) 

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeente-
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raad als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn. 

(Artikel 19, 20 en Artikel 67 DLB) 

§ 2.   

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering 

en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten vol-

doende duidelijk omschreven zijn. 

Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de 

OCMW-raad. 

(Artikel 20 DLB) 

Artikel 3 

§ 1. 

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering (zijnde zondagavond 23.59u 

bij raadszitting op donderdag) punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe 

bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen 

bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van burgemeester en sche-

penen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Tevens kunnen gemeenteraadsleden tot vier dagen voor de zitting (zijnde maandagavond 23.59u 

bij raadszitting op donderdag) vragen aan het schepencollege bezorgen die, voor zover mogelijk, 

van een antwoord zullen voorzien worden op de raadszitting (onverminderd de toepassing van 

artikel 11 van dit reglement). 

(Artikel 21 DLB) 

§ 2. 

De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter 

van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende 

toegelichte voorstellen 

(Artikel 21 DLB) 

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 

Artikel 4 

§ 1. 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 

(Artikel 28, §1 DLB) 

§ 2. 

De vergadering is niet openbaar als: 

1. het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk 

punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 

2. de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze be-

slist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op 

grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

(Artikel 28, §1 DLB) 
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De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerja-

renplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. 

(Artikel 249 DLB) 

Artikel 5. 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in 

tuchtzaken.  

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeente-

raad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare 

deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad 

waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering 

van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.  

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt 

in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, 

enkel met dit doel, worden onderbroken.  

Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in 

openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvol-

gende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de 

eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbro-

ken. 

(Artikel 28, §2 DLB) 

Artikel 6. 

De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de 

besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 

(Artikel 29, §4 DLB) 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 

Artikel 7 

§ 1. 

Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend ge-

maakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de 

vergadering.  

Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur 

nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór 

de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

(Artikel 22 DLB) 

§ 2. 

De agenda van de vergadering van de raad wordt bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. 

Artikel 8 

§ 1. 
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De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering 

die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, 

openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te 

overhandigen overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van bestuur. 

§ 2.  

De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de web-

stek van de gemeente zoals bepaald in Artikel 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.  

Artikel 9 

§1. 

Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gege-

vens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agen-

da ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat van de gemeen-

te ter beschikking gehouden van de raadsleden. 

§2. 

Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op 

zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid 

van de gemeenteraad bezorgd. 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt 

aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. 

Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in Artikel 1, 

§3 van dit reglement. 

(Artikel 249 DLB) 

§ 3.  

Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen 

personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de 

vergadering van de gemeenteraad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking 

van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur en aan se-

cretariaat van de gemeente. 

Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelich-

ting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt over-

eengekomen. 

(Artikel 20 DLB) 

Artikel 10 

§1. 

De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht 

de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen. 

(Artikel 29, §1 DLB) 



23 
 

§2.  

De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als 

de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, ver-

stuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via e-mail. 

(Artikel 50 DLB) 

§ 3. 

De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de ge-

meenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. 

(Artikel 29, §1 DLB) 

§ 4. 

Alle andere documenten en dossiers dan die in Artikel 9 en Artikel 10, § 2 en § 3, die betrekking 

hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd 

worden. 

Het college zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen 

raadplegen. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 

betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schrifte-

lijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag mee-

gedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend 

op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van 

inzage. 

§ 5. 

De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De 

vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen 

dan de kostprijs. 

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen 

daartoe ter beschikking wordt gesteld.  

(Artikel 29, §1 DLB) 

§ 7. 

De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de ge-

meente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de 

raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en 

op welke dag en welk uur. 

Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de 

werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker. 

(Artikel 29, §2, §3 en §5 DLB) 
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Artikel 11.  

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mon-

delinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig. 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geant-

woord.  

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de 

raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agen-

da van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende 

zitting geantwoord. 

(Artikel 31 DLB 

QUORUM 

Artikel 12. 

Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwe-

zigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 

Artikel 13 

§ 1. 

De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 

leden van de gemeenteraad aanwezig is.  

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kun-

nen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

(Artikel 26 DLB) 

§ 2. 

De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 

leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige 

wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda 

voorkomen. 

In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping wor-

den de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen. 

(Artikel 26 DLB) 

WIJZE VAN VERGADEREN 

Artikel 14 

§1. 

De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om 

geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

(Artikel 24 DLB) 

§ 2. 

Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen 

voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald 
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agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtin-

gen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie 

en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uit-

genodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming. 

§ 3. 

Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming 

over : 

1. aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 

vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de 

vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet ver-

der dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voor-

dracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de 

toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samen-

woning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met 

echtgenoten gelijkgesteld; 

2. de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van 

een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend 

orgaan behoort.  

Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in de bovenvermelde 

omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van het 

gemeentebestuur is aangewezen in andere rechtspersonen. 

§ 4. 

Het is voor een gemeenteraadslid verboden : 

1. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschil-

len ten behoeve van de gemeente. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader 

van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het ge-

meenteraadslid werken; 

2. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris ten behoeve van de tegenpartij van 

de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente te werken bij geschil-

len die betrekking hebben op beslissingen over de tewerkstelling binnen de gemeente. Dat 

verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, sa-

menwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken; 

3. rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een 

schenking aan de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, of 

deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, ver-

koop of aankoop ten behoeve van de gemeente of een gemeentelijke extern verzelfstan-

digd agentschap, behalve als het gemeenteraadslid een beroep doet op een dienstverle-

ning van de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, en ten ge-

volge hiervan een overeenkomst aangaat; 

4. op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder on-

derhandelingscomité of het hoog overlegcomité van het gemeentebestuur. 

(Artikel 27 §2 en§3 DLB) 
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§ 5. 

De bepalingen uit §3 en §4 zijn eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in 

artikel 108 van het DLB. 

Artikel 15 

§1. 

De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet 

alle mededelingen die de raad aanbelangen. 

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, 

in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 

§ 2. 

Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden 

gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige 

leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen 

vermeld. 

(Artikel 23 DLB) 

Artikel 16 

§ 1. 

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het 

woord wenst te komen over het voorstel. 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 

aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 

§ 2.  

Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer 

ze aan het woord komen. 

De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven. 

Artikel 17. 

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde 

feiten. 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 

waarvan de bespreking aldus wordt geschorst : 

1. om te vragen dat men niet zal besluiten; 

2. om de verdaging te vragen; 

3. om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 

4. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 

behandeld worden; 

5. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
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6. om naar het reglement te verwijzen. 

Artikel 18.  

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen 

ter stemming gelegd. 

Artikel 19.  

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 

reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan 

alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eer-

ste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de 

voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan 

het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, 

en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de 

orde te verstoren. 

Artikel 20 

§1. 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.  

Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat 

tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de te-

rugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

(Artikel 25 DLB) 

§ 2. 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van 

goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen 

verwijderen. 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal 

bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene. 

(Artikel 25, volgens Artikel 74 DLB) 

Artikel 21. 

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij 

de voorzitter er anders over beslist. 

Artikel 22. 

§1. 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het 

gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de 
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vergadering zal schorsen of sluiten. 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten 

dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

§2. 

Op vraag van een fractie kan de voorzitter de vergadering schorsen. De voorzitter bepaalt de duur 

van de schorsing. 

Artikel 23. 

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 

voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

WIJZE VAN STEMMEN 

Artikel 24 

§ 1. 

Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 

waarover de vergadering zich moet uitspreken. 

§ 2. 

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. 

De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco 

en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  

(Artikel 33 DLB) 

Artikel 25 

§1. 

De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben 

vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door 

de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 

vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de 

OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat ge-

val vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

(Artikel 249, §3 DLB) 

§ 2. 

De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport. 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer 

onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport.  In dat geval mag de 

gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonder-

lijke stemming. 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet wor-

den gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de 
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gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, 

vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op 

een volgende vergadering. 

(Artikel 249, §4 DLB) 

Artikel 26 

§ 1. 

De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 

(Artikel 34 DLB) 

§ 2. 

Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

1. de stemming bij handopsteking of de elektronisch uitgebrachte naamstemming; 

2. de mondelinge stemming; 

3. de geheime stemming. 

§ 3. 

De gemeenteraadsleden stemmen in principe mondeling behalve als een derde van de aanwezige 

leden om een andere stemmingswijze vraagt. 

(Artikel 34 DLB) 

§ 4.  

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 

2. het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke 

bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in 

de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 

3. individuele personeelszaken. 

(Artikel 34 DLB) 

Artikel 27. 

De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de 

stemming heeft omschreven zoals bepaald in Artikel 24, § 1 van dit reglement vraagt hij achter-

eenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich onthou-

den. 

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 

Artikel 28 

§ 1.  

De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspre-

ken. Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) volgens plaats in de vergaderzaal. 

§2. 

De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
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Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is 

er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van Artikel 31 van dit 

reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen. 

(Artikel 33 en 34 DLB) 

Artikel 29. 

Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 

schrijfgerief ter beschikking gesteld.  

De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven 

van een blancostembriefje. 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jong-

ste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na 

te gaan. 

Artikel 30. 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aan-

tal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan wor-

den de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

Artikel 31. 

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht 

van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de con-

tractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet 

wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de 

meeste stemmen hebben behaald. 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan 

wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aange-

steld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 

heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 

(Artikel 35 DLB) 

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING 

Artikel 32 

§1. 

De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onder-

werpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen 

beslissing heeft genomen.  

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij 

unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft ge-

stemd of zich onthield.   

(Artikel 278, §1 DLB) 

§ 2. 

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 
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schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag 

te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeente-

raad. 

Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te 

nemen. 

(Artikel 278, §1 DLB) 

§ 3. 

Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit regle-

ment in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er 

geen zittingsverslag opgesteld. 

(Artikel 278, §1 DLB) 

Artikel 33 

§ 1. 

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad voor worden onder de 

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur. 

(Artikel 32 DLB) 

§ 2. 

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, 

ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking op het gemeentehuis en worden via e-

mail met de uitnodiging tot de volgende raadszitting aan de raadsleden bezorgd. 

(Artikel 32 DLB) 

§ 3. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de re-

dactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door 

de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aange-

past. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedge-

keurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen direc-

teur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan 

de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

(Artikel 32 DLB) 

§ 4. 

Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande 

de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige 

raadsleden ondertekend. 

(Artikel 32 DLB) 

Artikel 34 

§ 1. 

De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals 
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bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 2. 

De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal 

bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen 

directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het 

decreet over het lokaal bestuur.  

(Artikel 279, § 6 DLB) 

FRACTIES 

Artikel 35. 

Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één 

fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiter-

lijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in Artikel 36, §2 van het 

decreet over het lokaal bestuur. 

(Artikel 36 DLB) 

RAADSCOMMISSIES 

Artikel 36 

§1. 

De gemeenteraad kan één of meerdere commissies oprichten. Deze zijn samengesteld uit gemeen-

teraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de ge-

meenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze 

waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoe-

ring wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden ho-

ren. 

(Artikel 37, § 1 DLB) 

De werking en bevoegdheden van deze commissies worden bij hun oprichting bepaald. 

Er is minstens één bijzondere gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het 

gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelf-

standigde agentschappen van de gemeente (voor zover deze laatste werden opgericht). 

§ 2. 

De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere 

commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze 

die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is als volgt: de mandaten 

worden evenredig verdeeld over de fractie à rato van 1 mandaat per begonnen schijf van 2 verko-

zen gemeenteraadsleden. De toepassing van dit principe geeft volgende verdeling voor de legisla-

tuur 2019-2024: 

- Open VLD:  6 mandaten 

- N-VA:  2 mandaten 

- CD&V : 1 mandaat 

- S.pa/onafhankelijk : 1 mandaat 

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de 
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fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds ho-

ger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst 

de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een 

voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeente-

raad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een frac-

tie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van 

voordracht.  

(Artikel 37 § 3 DLB) 

§ 3. 

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht een-

zelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet 

meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als 

lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de 

commissie. 

(Artikel 37 § 3 DLB) 

§ 4. 

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden 

ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandi-

daat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit 

twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een 

akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

(Artikel 37 § 3 DLB) 

§ 5. 

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet verte-

genwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgeven-

de stem in de commissie zetelt. 

(Artikel 37 § 3 DLB) 

§ 6. 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van bur-

gemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt 

de voorzitters van de andere commissies aan.  

(Artikel 37 § 4 DLB) 

§ 7. 

De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de com-

missie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de 

agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt 

aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente.  

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

De vergaderingen van de commissies  zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als 

voor de gemeenteraad (zie Artikel 4 t/m 6 van dit reglement). 

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de ge-
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vallen zoals in Artikel 26 §4 van dit reglement.  

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waar-

van zij geen deel uitmaken, bijwonen. 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezig-

heidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd. 

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer perso-

neelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college 

van burgemeester en schepenen. 

§. 8. 

De bijzondere gemeenteraadscommissie (evaluatie ombudsman of -vrouw) en de tuchtcommissie 

worden voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. 

(Artikel 194 en 201 DLB) 

De bijzondere gemeenteraadscommissie en de tuchtcommissie vergaderen besloten. 

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 

Artikel 37 

§1 

Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt pre-

sentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 

1. de vergaderingen van de gemeenteraad; 

2. de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden over-

eenkomstig Artikel 37, §3, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur zijn aangewe-

zen als leden met raadgevende stem); 

3. de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het 

aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 

4. de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 

(Artikel 17 §1 DLB en Artikel 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandata-

ris.) 

§ 2. 

Het presentiegeld bedraagt 175 EUR voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de andere 

vergaderingen uit bovenstaande lijst. 

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van 

de gemeenteraad die hij voorzit. 

Artikel 38 

§1. 

Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op 

het gemeentehuis toegang tot telefoon en internet, en kunnen ze kopieën bekomen van gemeen-

telijke bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse gemeente-

raadsfracties alle nodige informatie inkijken. 

§ 2. 
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Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door 

overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, 

voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze 

kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. 

De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze 

van vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vor-

mingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van 

bijkomende diploma’s. 

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in 

overleg met de vormingsambtenaar. 

(Artikel 17, §3 DLB en Artikel 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

§ 3. 

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. 

Dat document is openbaar. 

§. 4. 

De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de 

rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste 

komt van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor onge-

vallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun 

ambt. 

(Artikel 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandata-
ris) 

VERZOEKSCHRIFTEN 

(Artikel 38, 9° en Artikel 304, §2 DLB) 

Artikel 39 

§ 1. 

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schrifte-

lijk bij de organen van de gemeente in te dienen.  

(Artikel 304, §2 DLB) 

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de 

vraag duidelijk zijn.  

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, 

de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan 

van de gemeente dat als overheid optreedt. 

§ 2. 

De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de 

inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan be-

zorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. 

§ 3. 

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente be-
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hoort, zijn onontvankelijk.  

Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt 

aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht. 

§ 4. 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 

2. het louter een mening is en geen concreet verzoek; 

3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd inge-

diend; 

4. het taalgebruik ervan beledigend is.  

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een 

nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet 

Artikel 40 

§1. 

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad 

het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 da-

gen vóór de vergadering werd ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het 

op de agenda van de volgende vergadering. 

§ 2. 

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester 

en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud 

ervan uitleg te verstrekken. 

§ 3. 

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste on-

dertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de ge-

meente.  In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het 

recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

§ 4. 

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het 

verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door 

meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 

HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST 

Artikel 41. 

In de gemeente is er geen bijzonder comité voor de sociale dienst. 

BINDENDE KRACHT 

Artikel 42. 

Onderhavig reglement is van kracht vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad. Het blijft geldig 

na volledige vernieuwing van de gemeenteraad, totdat de nieuwe gemeenteraad een nieuw re-
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glement aanneemt. 

Artikel 43. 

Voor zover dit reglement bepaalde toestanden niet zou regelen, wordt verwezen naar de wetge-

ving en de gebruiken. 

Artikel 44. 

Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement wordt ter beschikking gehouden tijdens alle verga-

deringen van de gemeenteraad. 

Tevens ontvangt elk lid van de gemeenteraad een exemplaar. 

Het huishoudelijk reglement is van kracht vanaf heden.  

§1.  Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet lokaal 

bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente. 

§2.  In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthouden-

de overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de be-

kendmaking van dit besluit. 

6. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Overwegende dat volgens art. 39 van het DLB de gemeenteraad een deontologische code 

aanneemt;  

Overwegende dat het ontwerp van deontologische code, gebaseerd op het model uitge-

werkt door VVSG, samen met de uitnodiging tot deze zitting aan de gemeenteraadsleden werd 

bezorgd; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. De gemeenteraad stelt de deontologische code voor mandatarissen vast zoals bepaald in 

bijlage van dit besluit. 

Art. 2. Het deontologische code is van kracht vanaf heden.  

Art. 3. §1.  Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet 

 lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van het OCMW. 

§2.  In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthouden-

de overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de be-

kendmaking van dit besluit. 

Bijlage  

Deontologische code voor mandatarissen 
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Regels voor een zuivere besluitvorming 

 

Inleiding 

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat 

moeten uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal 

geëngageerd politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook 

niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale 

mandatarissen moeten werken. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om 

deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen 

steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, 

vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. 

Juridisch gezien zijn er minstens twee codes nodig: Eén voor de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen en één voor de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en 

het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook al worden gemeente en OCMW vanaf 2019 

bestuurd door dezelfde mensen, toch blijven het twee afzonderlijke rechtspersonen waarbij de 

raden elk voor hun bestuur een code moeten vaststellen. De gemeenteraad kan hierbij geen 

vaststelling doen voor de OCMW-raad, en omgekeerd. In de praktijk is het echter aangewezen om 

inhoudelijk dezelfde code vast te stellen, wat ook het voorstel is van de gemeente- en OCMW-raad 

van Wortegem-Petegem 

Het college, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen zelf beslissen 

de door de raad vastgestelde code nog verder aan te vullen.  

Toepassingsgebied 

Artikel 1 

De deontologische code  is van toepassing op de lokale mandatarissen.  

Voor de gemeente worden hieronder begrepen: 

 de voorzitter van de gemeenteraad 

 de gemeenteraadsleden, 

 de burgemeester, 

 de schepenen. 

Voor het OCMW worden hieronder begrepen: 

 de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

 de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

 de voorzitter van het vast bureau, 

 de leden van het vast bureau, 

 de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, 

 de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
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Deze code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de medewerkers van de lokale 

mandatarissen, welke ook hun statuut of hoedanigheid is (kabinets- en fractiemedewerkers), en 

op de vertrouwenspersonen. 

Lokale mandatarissen die namens de gemeente/het OCMW andere mandaten bekleden, zijn in die 

hoedanigheid eveneens ertoe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. 

Dit geldt zowel voor de mandaten die rechtstreeks in verband staan met hun ambt als voor alle 

hiervan afgeleide mandaten. 

Indien een mandaat namens de gemeente/het OCMW wordt opgenomen door een extern 

persoon, dus niet vermeld onder de eerste paragraaf van dit artikel, zal bij diens aanstelling 

gevraagd worden deze deontologische code te onderschrijven. 

Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen 

dienstverlenende activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun 

ambt. 

Enkele algemene bepalingen 

Artikel 2 

De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen 

termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde 

instanties belast met het verstrekken van informatie of met de behandeling van klachten. Het 

gebruik van de termen ‘ombuds’, ‘klachtendienst’ en andere afleidingen of samenstellingen is ver-

boden. 

Artikel 3 

De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingscampagnes en -mailings die gericht zijn op indi-

viduen geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In 

geen geval mogen zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten. 

Artikel 4 

Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau en in hun contacten met individuen, 

groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen principieel voorrang aan het 

algemeen boven het particulier belang. 

Artikel 5 

Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begelei-

ding gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard of omvang ook 

en mag geen vorm van cliëntenwerving inhouden. 

Artikel 6 

De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers 

zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische 

en/of religieuze overtuiging, ideologische voorkeur of persoonlijke gevoelens. 

Informatiebemiddeling 

Artikel 7 

Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te ver-

strekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de 
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manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen in het kader van de openbaarheid van be-

stuur. 

Artikel 8 

De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met betrekking tot de 

werking van de ombudsdiensten en van de diensten die instaan voor de behandeling van klachten 

over het optreden of het niet-optreden van de overheid. 

Artikel 9 

Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van de administratie 

kan doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mogen door de lokale 

mandatarissen niet worden doorgegeven. 

Artikel 10 

De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de bevoegde administra-

tieve dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden de be-

langhebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de bevoegde klachten- of ombudsdienst. 

Administratieve begeleiding en ondersteuning 

Artikel 11 

De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de 

administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe 

geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrij-

gen over de stand van zaken in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en 

vragen te stellen over de administratieve behandeling van dossiers. 

Artikel 12 

Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale manda-

tarissen de onafhankelijkheid van de diensten en van de personeelsleden, de objectiviteit van de 

procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van 

soortgelijke dossiers. 

Artikel 13 

De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en 

ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele wijze 

melding gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van de lokale mandataris. 

Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten 

Bespoedigingstussenkomsten 

Artikel 14 

Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij lokale mandatarissen een administratie-

ve procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die tussenkomst een 

regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na verloop van een langere verwerkings- 

of behandelingstermijn. 

Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers inhouden, zijn 

verboden. 



41 
 

Begunstigingstussenkomsten 

Artikel 15 

Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak 

aanwendt om de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door 

de belanghebbende burger gewenste zin. Dergelijke tussenkomsten zijn verboden. 

Artikel 16 

Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op 

benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden. 

Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie, 

aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de benoeming of 

de bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en procedures. Zij verwijzen de belang-

hebbende naar de bevoegde dienst of instantie. 

Artikel 17 

Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij werkge-

vers in de particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven 

of leveren aan de betrokken werkgevers. 

Artikel 18 

De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de dossierbehandelende personeels-

leden alle tussenkomsten opnemen in het desbetreffende administratieve dossier, wat ook de 

aard van de tussenkomst of de hoedanigheid van de tussenkomende persoon is. 

Artikel 19 

De volgende handelingen worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het administratief 

dossier dienen te worden opgenomen: 

 louter informatieve vragen van algemene of technische aard 

 vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun functionele 

en hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende personeelsleden of diensten 

Belangenvermenging en de schijn ervan 

Artikel 20 

Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk 

belang. Dat mag ook niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een 

organisatie bij wie hij/zij een directe of indirecte betrokkenheid heeft. 

Artikel 21 

Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de 

schijn daarvan, tegen. Een lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming 

wanneer er sprake is van een beslissing waarbij belangenvermenging speelt. 

 Gedrag bij stemming en beraadslaging: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 §1, §3 en §4 

 Gedrag bij stemming en beraadslaging: Wet op de overheidsopdrachten, artikel 8 

 Gedrag bij stemming en beraadslaging: Burgerlijk Wetboek, artikel 1596 
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Artikel 22 

Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking 

en stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens 

de andere fases van het besluitvormingsproces. 

Artikel 23 

Een lokale mandataris zorgt dat bij contacten met de burger nooit de schijn gewekt wordt dat 

particuliere belangen begunstigd (kunnen) worden. 

Artikel 24 

Een lokale mandataris mag de in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde functies niet 

uitoefenen. 

 Verboden functies voor lokale mandatarissen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 10 

 Onverenigbaarheden: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 11 

Artikel 25 

Een lokale mandataris mag de in artikel 27 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde 

overeenkomsten en handelingen niet aangaan. 

 Verboden handelingen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 §2 en §3 

Artikel 26 

Ter bevordering van de transparantie en om schijn van partijdigheid te voorkomen, meldt een 

lokale mandataris aan de algemeen directeur welke betaalde en onbetaalde mandaten hij/zij 

vervult naast het politiek mandaat bij het lokaal bestuur. 

Artikel 27 

Een lokale mandataris meldt aan de algemeen directeur wanneer hij/zij substantiële financiële 

belangen heeft (bijvoorbeeld aandelen of opties) in een onderneming waarmee de gemeente/het 

OCMW zaken doet of waarin de gemeente/het OCMW een belang heeft. 

Artikel 28 

De door een lokale mandataris gemelde mandaten en substantiële financiële belangen zijn open-

baar en worden ter inzage gelegd. Ook een tussentijds ontstaan mandaat of belang moet meege-

deeld worden. De algemeen directeur of een personeelslid dat daartoe door de algemeen direc-

teur werd aangewezen, draagt zorg voor een geactualiseerde openbare lijst van gemelde manda-

ten en belangen. 

Corruptie en de schijn ervan 

Artikel 29 

Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, 

goederen, diensten of andere gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden. 

Artikel 30 

Een lokale mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegengaan. 

 Wetgeving inzake corruptie: Strafwetboek, artikel 245 
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Het aannemen van geschenken 

Artikel 31 

Een lokale mandataris neemt geen geschenken aan die hem/haar door zijn/haar functie worden 

aangeboden. Eventueel uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een bloemetje of 

een fles wijn) waarbij de schijn van corruptie en beïnvloeding minimaal is én waarbij minstens aan 

één van de onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

 Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of bijzonder in 

verlegenheid brengen. 

 De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats. 

 Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar. 

 Het gaat om een prijs die door de lokale mandataris gewonnen wordt bij een tombola of activi-

teit. 

Artikel 32 

Als geschenken (al dan niet volgens de regels in artikel 13 van deze code) in het bezit komen van 

een lokale mandataris, wordt dit door de lokale mandataris gemeld aan de algemeen directeur. 

Afhankelijk van de aard van het geschenk en de omstandigheden waarin het gegeven werd, wordt 

het ofwel alsnog terugbezorgd, ofwel eigendom van de gemeente/het OCMW. De algemeen 

directeur registreert deze giften en geeft ze in alle transparantie een gemeentelijke/OCMW 

bestemming. 

Artikel 33 

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn kan in concrete gevallen afwijken van de 

regels die gelden over het aannemen van geschenken. Dit kan enkel in volledige openbaarheid. 

Het aannemen van persoonlijke geschenken, voordelen en diensten 

Artikel 34 

Een lokale mandataris accepteert geen persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van 

anderen, die hem/haar uit door zijn/haar functie worden aangeboden, ontvangen, tenzij aan alle 

onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

 Het weigeren ervan maakt het raadswerk onmogelijk of onwerkbaar. 

 De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal. 

Artikel 35 

Een lokale mandataris gebruikt die persoonlijke geschenken, voordelen of diensten die voor 

zijn/haar raadswerk aangenomen mogen worden nooit voor privédoeleinden. 

Het aannemen van uitnodigingen  

Artikel 36 

Een lokale mandataris accepteert uitnodigingen (lunches, diners, recepties en andere) die door 

anderen betaald of gefinancierd worden enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden 

voldaan wordt: 

 De uitnodiging behoort tot de uitoefening van het raadswerk. 
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 De aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel (protocollaire taken, formele verte-

genwoordiging van de gemeente/het OCMW, …). 

 De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal. 

Het accepteren van reizen, verblijven en werkbezoeken 

Artikel 37 

Een lokale mandataris accepteert werkbezoeken, waarbij reis- en verblijfkosten door anderen 

betaald worden alleen bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd besproken te 

worden op de gemeenteraad /de raad voor maatschappelijk welzijn. De invitatie kan alleen 

geaccepteerd worden wanneer het bezoek aantoonbaar van belang is voor de gemeente/het 

OCMW en de schijn van corruptie of beïnvloeding minimaal is. Van een dergelijk werkbezoek 

wordt altijd (schriftelijk) verslag gedaan aan de raad. 

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur 

Artikel 38 

Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgelegd zijn over het gebruik van faciliteiten 

en middelen van het lokaal bestuur. 

 Wetgeving inzake terugbetaling en verantwoording kosten: Besluit van de Vlaamse regering 
van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, artikel 35 §1 

Artikel 39 

Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn voor het gebruik van interne 

voorzieningen die voor het raadswerk worden voorzien zoals opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. 

Artikel 40 

Een lokale mandataris houdt zich aan de regels over onkostenvergoedingen zoals vastgesteld in 

het huishoudelijk reglement. 

 Wetgeving inzake terugbetaling specifieke kosten: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 38 

Omgaan met informatie 

Artikel 41 

De gemeenteraad/ De raad voor maatschappelijk welzijn werkt onder het principe van principiële 

openbaarheid. Zij ziet erop toe dat het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau 

alle relevante informatie aangaande dossiers, stukken en akten openbaar toegankelijk maakt. 

Artikel 42 

Een lokale mandataris communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis waarvan hij/zij 

individueel gestemd heeft. Daarnaast communiceert een lokale mandataris eerlijk over de reden 

en motieven op basis waarvan de raad als geheel de beslissing genomen heeft. 

Artikel 43 

Een lokale mandataris is gebonden aan het beroepsgeheim wanneer hij/zij door de functie van 

lokale mandataris kennis krijgt van geheimen die door personen aan de gemeente/ het OCMW zijn 

toevertrouwd. Bekendmaking van deze geheimen is verboden, behalve wanneer de wet de 

openbaring oplegt of mogelijk maakt. 
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Artikel 44 

Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor lokale 

mandatarissen. Deze plicht beschermt wat besproken wordt tijdens een besloten vergadering 

(feiten, meningen, overwegingen…). 

 Wetgeving inzake beroepsgeheim: Strafwetboek, artikel 458 

 Wetgeving inzake geheimhoudingsplicht: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 29 §4 

 Wetgeving inzake openbaarheid van de vergadering: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 28 

Artikel 45 

Een lokale mandataris heeft een algemene discretieplicht. Hij/zij gaat op discrete en voorzichtige 

wijze om met de informatie die hem/haar toekomt in de uitoefening van zijn/haar functie. Het 

gaat daarbij over bepaalde informatie niet verspreiden, maar ook over het plaatsen van bepaalde 

informatie in de juiste context en zich te realiseren dat informatie ook uit de context kan worden 

gehaald. 

 Wetgeving inzake vertrouwelijkheid van informatie: Wet betreffende de motivering, de infor-

matie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor wer-

ken, leveringen en diensten, artikel 10 §2 

Artikel 46 

Een lokale mandataris gebruikt de informatie die hij/zij kreeg door de uitoefening van zijn/haar 

functie enkel voor zijn/haar raadswerk en niet voor zijn/haar persoonlijk belang of voor het 

persoonlijk belang van anderen. 

Artikel 47 

Een lokale mandataris maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door wanneer het niet 

zeker is dat de afzender daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender 

wordt de expliciete toestemming gevraagd. 

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen 

Artikel 48 

Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de leden van het college en de personeelsleden van de 

gemeente. 

Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de voorzitter en de leden van het vast bureau, de 

voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de personeelsleden van 

het OCMW. 

Artikel 49 

Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college/het vast bureau en de leden van het 

bijzonder comité, de algemeen directeur en de andere personeelsleden op een correcte wijze en 

dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de elektronische communicatie. 

Artikel 50 

Lokale mandatarissen houden zich tijdens vergaderingen van de politieke organen aan het 

huishoudelijk reglement en volgen de aanwijzingen van de voorzitter hierover op. 

Artikel 51 
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Lokale mandatarissen onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare raads- en 

commissievergaderingen, van negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden. 

Naleving en handhaving van de deontologische code 

Artikel 52 

De gemeenteraad /raad voor maatschappelijk welzijn stelt regels op over het omgaan met de 

deontologische code en mogelijke schendingen ervan. 

Artikel 53 

De gemeenteraad/De raad voor maatschappelijk welzijn ziet erop toe dat de fracties en de 

individuele lokale mandatarissen volgens de deontologische code handelen. 

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van de 

deontologische code, namelijk: 

 het voorkomen van mogelijke schendingen 

 het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code 

Het voorkomen van mogelijke schendingen 

Artikel 54 

Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding 

van de code zou kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur of het per-

soneelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 

Artikel 55 

Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere 

lokale mandataris, dan waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de 

twijfels en verwijst de betrokkene zo nodig door naar de algemeen directeur of het personeelslid 

dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 

Het signaleren van vermoedens van schendingen 

Artikel 56 

Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is 

overtreden door een andere lokale mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de 

algemeen directeur of het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd 

aangewezen. 

Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt de lokale mandataris dit aan de 

voorzitter van de gemeenteraad/de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die dan 

meteen doorverwijst naar de daartoe aangewezen persoon of instantie om een vooronderzoek 

te doen. 

Het onderzoeken van vermoedens van schendingen 

Artikel 57 
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Wanneer er na vooronderzoek door de aangewezen instantie een concreet vermoeden bestaat 

dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan opdracht 

gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar. 

Het zich uitspreken over schendingen 

Artikel 58 

Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, 

kan dit leiden tot een uitspraak van de gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn over 

de betreffende mandataris die de schending heeft begaan. Hierbij dient zij proportioneel te zijn 

in de beoordeling: de aard van de schending en de context waarbinnen de schending heeft 

plaatsgevonden spelen een belangrijke rol. 

Deontologische commissie 

Artikel 59 

Er kan een deontologische commissie opgericht worden die waakt over het naleven van de 

deontologische code, samengesteld uit een beperkt aantal leden aangeduid door de 

gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn. Alle facties maken deel uit van die 

commissie. De deontologische commissie kiest in haar schoot een voorzitter. 

De deontologische commissie oordeelt over meldingen en klachten over inbreuken op de 

deontologische code. Zij kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van 

deze code. 

De deontologische commissie vergadert met gesloten deuren tenzij het betrokken raadslid de 

openbaarheid van de commissievergadering vraagt. 

Eenieder die geconfronteerd wordt met een interventie van een raadslid, die kennelijk strijdig is 

met deze deontologische code, maakt hiervan melding bij de algemeen directeur en dit binnen 

de tien dagen na de interventie. 

Een kopie van de melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken raadslid. 

Anonieme klachten of meldingen zijn onontvankelijk. 

De algemeen directeur legt de in vorig lid bedoelde meldingen voor aan de deontologische 

commissie binnen de dertig dagen na ontvangst. 

De deontologische commissie onderzoekt de gegrondheid van de melding. Zij kan daarbij de 

klager en het raadslid horen. De deontologische commissie is verplicht de klager en/of het 

raadslid te horen zo die daar uitdrukkelijk om verzoeken. Daarbij moet het recht van verdediging 

van het betrokken raadslid worden gevrijwaard.  

De deontologische commissie doet uitspraak binnen de dertig dagen na ontvangst van de 

melding. Alle in dit artikel bepaalde termijnen worden opgeschort in vakantieperiodes. 

Stelt de deontologische commissie een inbreuk vast op de deontologische code, dan wordt 

advies van sanctie geformuleerd en aan de gemeenteraad / de raad voor maatschappelijk welzijn 

bezorgd die dan een uitspraak doet zoals vermeld in artikel 58. 

Evalueren van de deontologische code 

Artikel 60 



48 
 

Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het 

fractievoorzittersoverleg deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog 

goed werkt en of ze nageleefd wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover verslag uit aan 

de gemeenteraad.  

Inwerkingtreding 

Artikel 61 

De deontologische code treedt in werking de dag na de goedkeuring op de gemeenteraad / de 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

Bijlage: wetteksten 

 

 

Gedrag bij stemming en beraadslaging: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur, zoals gewijzigd, artikel 27, §1, §3 en §4 (ook van toepassing op de OCMW-

raadsleden op basis van art. 74 van hetzelfde decreet) 

§ 1. Het is voor een raadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over: 

1.  aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 

vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de 
vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder 

dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht 

van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing 

van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als 

vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten ge-

lijkgesteld; 

2. de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van 

een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een instantie tot het uitvoe-

rend orgaan waarvan hij behoort. 

Het eerste lid is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in de omstandigheden, 

vermeld in het eerste lid, bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger 

van de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen. 

§ 3. Dit artikel is van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 16 en 155. 

§ 4. Als een gemeenteraadslid zich in de situatie, vermeld in paragraaf 1, bevindt, moet dat punt op 

de vergadering behandeld worden, en kan de vergadering niet gesloten worden voor het punt in 

kwestie is behandeld of voor beslist is om het punt uit te stellen. 

 

Gedrag bij stemming en beraadslaging: Wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, 
artikel 8 

§ 1. Onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een 

decreet, een ordonnantie, een reglement of statuut, is het elke ambtenaar, openbare 

gezagsdrager of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de aanbestedende overheid 

verbonden is, verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de 

plaatsing en de uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of via een 

tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand van belangenvermenging met een 

kandidaat of inschrijver. 
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§ 2. Deze belangenvermenging wordt alleszins vermoed te bestaan: 

1. zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1, 

bloed- of aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde 

graad of in geval van wettelijke samenwoning, met een van de kandidaten of inschrijvers 

of met ieder ander natuurlijk persoon die voor rekening van een van hen een directie- of 

beheersbevoegdheid uitoefent; 

2. indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1 

zelf of via een tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot is van één van 
de kandiderende of inschrijvende ondernemingen dan wel in rechte of in feite, zelf of via 

een tussenpersoon, een directie- of beheersbevoegdheid uitoefent. 

De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon die zich in een van 

deze toestanden bevindt, is verplicht zichzelf te wraken. 

§ 3. Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke persoon of rechtspersoon 

bedoeld in § 1, zelf of via een tussenpersoon, een of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde van 

ten minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van een van de kandiderende of 

inschrijvende ondernemingen bezit, is hij verplicht de aanbestedende overheid daarvan in kennis 
te stellen. 

 

Gedrag bij stemming en beraadslaging: Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804, zoals 

gewijzigd, artikel 1596 

Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door 

tussenpersonen, kopers worden: 

 Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben; 

 Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn; 

 Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellingen, 

die aan hun zorg zijn toevertrouwd; 

 Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door 

hun tussenkomst geschiedt. 

 

Verboden functies voor lokale mandatarissen: Decreet van 22 december 2017 over het 

lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 10 (ook van toepassing op de OCMW-raadsleden op 

basis van art. 71 van hetzelfde decreet) 

De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad: 

1. de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brus-

sel-Hoofdstad, de hoge ambtenaar die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijst 
overeenkomstig artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffen-

de de Brusselse Instellingen en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-

arrondissementscommissarissen als de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 

ambtsgebied; 

2. de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 

rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 
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3. de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de 

gemeente toe behoort; 

4. de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het openbaar centrum voor maat-

schappelijk welzijn dat die gemeente bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstan-

digde agentschappen van de gemeente; 

5. de leden van een districtsraad; 

6. de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese 

Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeente-
raadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester; 

7. de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of de 

echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente. 

Als bloed- of aanverwanten in een graad als vermeld in het eerste lid, 7°, of twee echtgenoten 

worden verkozen bij dezelfde verkiezing, wordt de voorkeur bepaald door de grootte van de 

quotiënten op grond waarvan de zetels die kandidaten hebben verkregen aan hun lijst zijn 

toegekend. 

Als twee bloed- of aanverwanten in een verboden graad of twee echtgenoten worden verkozen, de 
ene tot raadslid, de andere tot opvolger, geldt het verbod om zitting te nemen alleen voor de 

opvolger, tenzij de plaats waarvoor hij in aanmerking komt, is opengevallen voor de verkiezing van 

zijn bloed- of aanverwant of echtgenoot. Tussen opvolgers die voor opengevallen plaatsen in 

aanmerking komen, wordt de voorrang allereerst bepaald volgens de tijdsorde van de vacatures. 

Voor de toepassing van dit artikel worden personen die een verklaring van wettelijke 

samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met 

echtgenoten gelijkgesteld. 

Aanverwantschap die later tot stand komt tussen raadsleden, brengt geen verval van hun mandaat 

mee. Dat geldt niet bij een huwelijk tussen raadsleden en als er een verklaring van wettelijke 
samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, is afgelegd. 

De onverenigbaarheid wordt geacht op te houden door het overlijden van de persoon door wie ze 

tot stand is gekomen, door echtscheiding of door de beëindiging van het wettelijk 

samenlevingscontract. 

Overeenkomstig artikel 71 en 72 van de Nieuwe Gemeentewet is het eerste lid, 1° en 2°, ook van 

toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de 

uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan de 

ambten, vermeld in deze bepalingen. 

 

Onverenigbaarheden: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals 

gewijzigd, artikel 11 (ook van toepassing op de OCMW-raadsleden op basis van art. 71 van 

hetzelfde decreet) 

Het verkozen gemeenteraadslid dat zich op het ogenblik van zijn installatie als gemeenteraadslid 

in een situatie bevindt die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad, kan de 

eed niet afleggen en wordt bijgevolg geacht afstand te doen van het mandaat dat aan hem 

toegekend is. 

Een gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat in een met zijn mandaat onverenigbare situatie 
terechtkomt en dat binnen vijftien dagen na het tot hem gerichte verzoek van de voorzitter van 
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de gemeenteraad geen einde maakt aan die situatie, wordt door de gemeenteraad vervallen 

verklaard van zijn mandaat, overeenkomstig artikel 9, § 1, tweede lid, § 2 en § 3, nadat het 

betrokken gemeenteraadslid is gehoord. 

Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, na de vervallenverklaring zijn 

mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar 

met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot 

vijfhonderd euro. 

 

Verboden handelingen: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals 
gewijzigd, artikel 27 §2 en §3 (ook van toepassing op de OCMW-raadsleden op basis van art. 

74 van hetzelfde decreet) 

§ 2. Het is voor een gemeenteraadslid verboden: 

1. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschil-

len ten behoeve van de gemeente. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader 

van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het ge-

meenteraadslid werken; 

2. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris ten behoeve van de tegenpartij van 
de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente te werken bij geschil-

len die betrekking hebben op beslissingen over de tewerkstelling binnen de gemeente. Dat 

verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, sa-

menwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken; 

3. rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behalve in geval van een 

schenking aan de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, of 

deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, ver-

koop of aankoop ten behoeve van de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstan-

digd agentschap, behalve als het gemeenteraadslid een beroep doet op een dienstverle-
ning van de gemeente of van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap en ten 

gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 

4. op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder on-

derhandelingscomité of het hoog overlegcomité van de gemeente. 

§ 3. Dit artikel is van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 16 en 155. 

 
Wetgeving inzake corruptie: Strafwetboek van 8 juni 1867, zoals gewijzigd, artikel 245 

Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door 

tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de 

verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de 

handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering 

van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met geldboete van 100 [euro] tot 50 000 [euro] of 
met één van die straffen en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot 

ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. De 

voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private 

belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld. 

 
Wetgeving inzake terugbetaling en verantwoording kosten: Besluit van de Vlaamse 

Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale 
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mandataris, artikel 35 §1 

Art. 35. §1. Alleen kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die 

noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat, kunnen worden terugbetaald. 

De kosten, vermeld in het eerste lid, worden gestaafd met bewijsstukken. 

 

Wetgeving inzake terugbetaling specifieke kosten: Decreet van 22 december 2017 over het 

lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 38 

De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast 

waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin 
minstens bepalingen worden opgenomen over: 

1. de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentie-

geld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die ver-

band houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het 

college van burgemeester en schepenen; 

(…) 

 
Wetgeving inzake beroepsgeheim: Strafwetboek van 8 juni 1867, zoals gewijzigd, artikel 458 

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 

personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 

toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of 

voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de 

wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht 

dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. 

 

Wetgeving inzake geheimhoudingsplicht: Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur, zoals gewijzigd, artikel 29 §4 

§ 4. De gemeenteraadsleden, alsook alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de 

besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de 

gemeenteraadsleden, alsook van alle andere personen als vermeld in het eerste lid wegens 

schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. 

 

Wetgeving inzake openbaarheid van de vergadering: Decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 28 

§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als: 

2. het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk 

punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 

3. de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze be-

slist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op 

grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 249, zijn in elk geval openbaar. 

§ 2. De besloten vergadering kan alleen plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in 

tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in 

besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, alleen met dat doel, 
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worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt 

in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van 

de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval 

van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten vergadering, alleen met dat doel, 

worden onderbroken. 

 

Wetgeving inzake vertrouwelijkheid van informatie: Wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd, artikel 10 §2 

§ 2. De aanbestedende instantie en elke persoon die, in het kader van zijn functie of van de hem 

toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van vertrouwelijke informatie over een opdracht of die 

hem, in het kader van het plaatsen en de uitvoering van de opdracht, door de kandidaten, 

inschrijvers, aannemers, leveranciers of dienstverleners werd verstrekt, mogen die informatie niet 

bekendmaken. Deze informatie heeft meer bepaald betrekking op de technische of commerciële 

geheimen en op de vertrouwelijke aspecten van de offertes. 

Zolang de aanbestedende instantie geen beslissing heeft genomen over, naargelang het geval, de 

selectie of kwalificatie van de kandidaten of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de 
gunning van de opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht, hebben 

de kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten betreffende 

de procedure, met name de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de interne 

documenten van de aanbestedende instantie. 

7. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uit-

voeringsbesluiten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de 

rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen; 

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2008 houdende de goedkeuring van de rechtspo-

sitieregeling voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 

Gelet op het raadsbesluit van 26 november 2009 houdende de hervaststelling van de perso-

neelsformatie en latere wijzigingen; 

Gelet op het advies van het managementteam van 10 december 2018 over het ontwerp van 

het personeelsbehoeftenplan 2/18;  

Gelet op de motivering van de personeelsformatie en de financiële haalbaarheid van deze 

wijziging aan de personeelsformatie zoals deze in het voormelde behoeftenplan zijn opgenomen; 

Gelet op het overleg met de vakorganisaties over deze wijzigingen aan de personeelsforma-

tie in het BOC van 12 december 2018; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van 

de vaststelling 2/18 goed te keuren; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  
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Artikel 1 - De personeelsformatie wordt als volgt vastgesteld: 

Statutair personeel 

Algemeen directeur Decretale graad  1 

Financieel directeur Decretale graad  1 

Ingenieur A1a – A3a Av 1 

Stedenbouwkundig ambtenaar A1a - A3a Av 1 

Stafmedewerker A1a – A2a Av 1 

Milieuambtenaar B4 – B5 Bx 1 

Diensthoofd vrije tijd B4 – B5 Bx 1 

Duurzaamheids- en toezichtsambtenaar  B1 - B3 Bv 1 

Deskundige financiën B1 - B3  Bv 1 

Deskundige openbare werken B1 - B3 Bv 1 

Adm. hoofdmedewerker C4 - C5 Cx 1 

Adm. medewerker C1 - C3 Cv 9,5 

Bibliotheekassistent C1 - C3 Cv 1 

Werktoezichter C1 - C3 Cv 1 

Technisch assistent D1-D3 Dv 6 
 

Contractueel personeel 

Systeembeheerder B4 – B5 Bx 0,13 

Diensthoofd burgerzaken-en welzijn B1 - B3 Bv 1 

Jeugdconsulent B1 - B3 Bv 1 

Sportgekwalificeerd ambtenaar B1 - B3  Bv 1 

 

Adm. medewerker C1 - C3 Cv 2 

Technisch assistent D1 – D3 Dv 4 

Technisch beambte E1 – E3 Ev 11,5 

Technische beambte (Huisbewaarder) E1 - E3 Ev 0,5 

Technisch beambte (zaalwachter-conciërge) E1 – E3 Ev 1 

Art. 1. Het personeelsbehoeftenplan 2/18 wordt als bijlage vastgesteld en maakt integraal deel uit 

van onderhavig besluit. 

Art. 2. Het gemeenschappelijk managementteam van de gemeente en het OCMW Wortegem-

Petegem bestaat uit de algemeen directeur, de financieel directeur, de stafmedewerker, 

het diensthoofd vrije tijd, de ingenieur, de stedenbouwkundig ambtenaar en de milieu-

ambtenaar. De burgemeester maakt met raadgevende stem deel uit van het manage-

mentteam. 
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Art. 3. §1.  Een beknopte omschrijving van onderhavig besluit wordt opgenomen in de lijst die in 

 uitvoering van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur via de webtoepassing van de 

 gemeente bekend wordt gemaakt.  

§2.  In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthou-

 dende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de 

 bekendmaking ervan. 

§3.  Dit besluit wordt ter informatie aan het consultbureau A&S Solutions overgemaakt. 

8. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uit-

voeringsbesluiten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de 

rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbre-

kingsuitkeringen voor zorgkrediet; 

Gelet op het besluit Vlaamse regering van 22 september 2017 tot wijziging van diverse bepa-

lingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbre-

kingsuitkeringen voor zorgkrediet; 

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2008 houdende de goedkeuring van de rechtspo-

sitieregeling voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 

Overwegende dat artikel 194 van het decreet lokaal bestuur geen verplichte evaluatie meer 

voorschrijft behoudens bij een ontslag wegens beroepsongeschiktheid; dat de personeelsleden 

wel nog recht hebben op opvolging en feedback, al dan niet door middel van een evaluatie, over 

hun wijze van functioneren; dat een bestuur kan beslissen het periodieke evaluatiesysteem te 

schrappen en een ander (eigen) systeem van opvolging en feedback kan uitwerken; dat de ge-

meente opteert om dit te doen en het personeel in de toekomst op zal volgen via een systeem van 

jaarlijkse functioneringsgesprekken; dat enkel bij disfunctioneren van personeelsleden nog een 

evaluatieprocedure zal worden opgestart; dat deze nieuwe regeling wordt vastgesteld in de 

rechtspositieregeling; 

Overwegende dat de lokale rechtspositieregeling in overeenstemming dient gebracht te 

worden met het decreet lokaal bestuur en met de voormelde beslissingen inzake zorgkrediet; 

Gelet op het advies van het managementteam van 10 december 2018 

Gelet op het in het BOC van 12 december 2018 tot stand gekomen protocol met de vakorga-

nisaties omtrent deze aanpassingen; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 houdende de rechtspositieregeling voor 

het gemeentepersoneel en alle latere wijzigingen worden opgeheven met ingang van he-

den. 

Art. 2. De als bijlage aan dit besluit gevoegde rechtpositieregeling voor het personeel van de 
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gemeente Wortegem-Petegem en de bijhorende bijlagen worden goedgekeurd.  

Art. 3. Deze nieuwe rechtspositieregeling gaat in op heden. 

Art. 4 – §1.  Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet 

 lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente. 

§2.  In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthou-

dende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van 

de bekendmaking van dit besluit.  

§3. Een afschrift van dit besluit wordt ter informatie aan het consultbureau A&S Solu-

 tions overgemaakt.  

9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-

verkeer; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheids-

consulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer (genaamd het e-govdecreet); 

Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richt-

lijn 95/46/EG (genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG); 

Overwegende dat de AVG conform haar art. 99, lid 2 van toepassing is met ingang van 25 

mei 2018; 

Overwegende dat elke Europese overheid overeenkomstig de AVG dient te beschikken over 

een functionaris voor de gegevensbescherming; 

Overwegende dat een functionaris van de gegevensbescherming pas aangesteld kan wor-

den na gunstig advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).; 

Overwegende dat de functionaris van de gegevensbescherming het gemeentebestuur advi-

seren omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid; het advies wordt schriftelijk en gemoti-

veerd uitgebracht, tenzij de risico's niet voldoende ernstig zijn; 

Overwegende dat de functionaris van de gegevensbescherming er moeten op toezien dat 

de verschillende verantwoordelijkheden inzake veiligheid (preventie, toezicht, opsporing en ver-

werking) duidelijk in kaart zijn gebracht en dat de personen belast met de veiligheid in alle onaf-

hankelijkheid kunnen handelen en ervan gevrijwaard blijven dat ze voor persoonlijke - of tegen-

strijdige belangen onder druk worden gezet; 

Overwegende dat de functionaris van de gegevensbescherming moet kunnen beschikken 

over voldoende middelen (tijd, human ressources, uitrusting en budget) en vrijuit toegang moet 
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hebben tot de informatie die noodzakelijk is voor zijn functie en voor zover hij binnen het kader 

van het veiligheidsbeleid blijft; 

Overwegende dat de functionaris voor de gegevensbescherming dient te beschikken over 

een gedegen kennis van de concrete informaticaomgeving en van de informatieveiligheid en deze 

kennis permanent op peil dient te houden; 

Overwegende dat deze niet tegelijk controleur en gecontroleerde mag zijn; 

Overwegende dat de ICT-ambtenaar, het hoofd van de personeelsdienst, de algemeen direc-

teur en in het algemeen de verantwoordelijke van de betrokken diensten niet kan aangeduid wor-

den als functionaris voor de gegevensbescherming; 

Overwegende dat, omwille van de specificiteit en de complexiteit van de materia, het aan-

gewezen is hiervoor beroep te doen op externe expertise; 

Overwegende dat het aangewezen is om ook voor de gemeenteschool en het OCMW beroep 

te doen op externe expertise in het kader van de AVG; 

Gelet op het aanbod van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen waarbij een functionaris 

voor de gegevensbescherming ter beschikking kan gesteld worden aan de gemeente (incl. ge-

meenteschool) en het OCMW a rato van 27 dagen per jaar; de kostprijs hiervan bedraagt forfaitair 

12.696,37 EUR per jaar en zal vanaf 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd worden; 

Gelet op de principiële goedkeuring van 5 juni 2018 door het schepencollege van de samen-

werking met de provincie Oost-Vlaanderen voor het ter beschikking stellen van een functionaris 

voor de gegevensbescherming; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het 

ter beschikking stellen van een functionaris voor de gegevensbescherming; 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden onder jaarbudgetrekening 

GBB-CBS/0119-04/6141900/BESTUUR/CBS/IE-GEEN; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. De gemeenteraad keurt de samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen voor het ter 

beschikking stellen van een functionaris voor de gegevensbescherming definitief goed. Er 

wordt geopteerd voor een samenwerking voor gemeente (incl. gemeenteschool) én OCMW, 

zijnde voor een totaal van 27 dagen per jaar. 

Art. 2. De aanvangsdatum is bepaald op 1 februari 2019.  

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van 

deze overeenkomst. 

Art. 4. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het provinciebestuur Oost-

Vlaanderen, de financieel beheerder en de functionaris voor de gegevensbescherming. 

10. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  
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Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke samen-

werking; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2015 

waarbij goedkeuring wordt verleend om zich te engageren tot een samenwerkingsverband voor 

cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen ;  

Gelet op de bekrachtiging van dit besluit in de gemeenteraad van 29 oktober 2015 ;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2016 waarbij de statuten van de inter-

lokale vereniging erfgoed Vlaamse Ardennen werd goedgekeurd ;  

Gelet op het artikel 27 van de bedoelde statuten, bepalende dat het budget ter kennisgeving 

dient voorgelegd te worden aan de diverse gemeenteraden ; 

Dat het budget 2019 reeds werd goedgekeurd door het beheerscomité van de interlokale 

vereniging erfgoed Vlaamse Ardennen (ILV EVA) op 22 november 2018 ; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT :  

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019 van de Interlokale Vereniging Erfgoed 

Vlaamse Ardennen.  

Art.2. Een afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de beherende gemeente van de interlo-

kale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen, p.a. Gemeentebestuur Zwalm. 

11. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de beslissing van het college van 6 november 2018 waarbij de noodzaak wordt 

vastgesteld om de nieuw aangelegde straat ter hoogte van de Waregemseweg 43 en leidend naar 

de achterliggende ruimte waar o.a. het nieuwe recyclagepark werd aangelegd, een naam te geven; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen en latere wijzigingen; 

Gelet op de nota van de VVSG van 8 april 2014 inzake straatnaamgeving en huisnummering; 

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de Provinciale Commissie 

van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving, in de ver-

gadering van 15 juni 1984; 

Dat hieruit blijkt dat bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het 

wijzigen van deze naam, bij voorkeur geput wordt uit de gegevens van de plaatselijke geschiede-

nis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde; 

Overwegende dat aan het GAC, bij schrijven van 12 november 2018, gevraagd werd om één 

of meerdere voorstellen voor straatnamen te formuleren vooraleer een voorlopige naam aan de 

gemeenteraad voor voorlopige aanvaarding wordt overgemaakt; 

Gelet op het schrijven van 31 december 2018 van het GAC waarbij zij in hun vergadering van 

13 november 2018 volgende voorstellen formuleerde: 
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- Rotbeek(straat), verwijzend naar de bron van deze beek die in de onmiddellijke nabij-

heid van het nieuw recyclagepark ligt. 

- Zagerijstraat, verwijzend naar de vroegere boomzagerij van de familie Vandenheede. 

- Stampkotmolenstraat, verwijzend naar de molen die vroeger t.h.v. Waregemseweg 35 

gelegen was. 

Dat het college hiervan kennis genomen heeft in zitting van 8 januari 2019 en in diezelfde 

zitting voorstelde om de straatnaam ‘Zagerijstraat’ voorlopig toe te kennen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het voorstel van de N-VA-fractie om als straatnaam ‘Boomzagerijstraat’ in plaats 

van gewoon ‘Zagerijstraat’ te nemen; Dat dit nog meer verwijst naar de activiteit als boomzagerij; 

Overwegende dat de diverse tussenkomsten van antwoord en wederantwoord, alle partijen 

zich kunnen vinden in het voorstel om de straatnaam ‘Boomzagerijstraat’ voorlopig te aanvaarden; 

Wordt overgegaan tot de stemming over de straatnaam ‘Boomzagerijstraat’; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De straatnaam ‘Boomzagerijstraat’ wordt voorlopig aanvaard als straatnaam voor de nieu-

we weg ter hoogte van de Waregemseweg 43 en leidend naar de achterliggende ruimte 

waar o.a. het nieuwe recyclagepark werd aangelegd. 

Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit, 

de organisatie van het openbaar onderzoek en het inwinnen van het advies van het ge-

meentelijk adviesorgaan voor cultuur.  

12. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieube-

leid, meer bepaald titel XVI: toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, meer bepaald titel VI: 

handhaving; 

Gelet op het milieuhandhavingsbesluit van 12 december 2008; 

Gelet op het handhavingsbesluit van de ruimtelijke ordening van 9 februari 2018; 

Gelet op het schrijven van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu waarbij 

elke gemeente nogmaals gewezen wordt op het feit dat handhaving het sluitstuk vormt van elke 

regelgeving en dat zonder het inzetten op handhaving de kans bestaat dat het gekozen beleid 

dode letter blijft; 

Overwegende dat het gemeentebestuur Wortegem-Petegem is aangesloten bij het inter-

gemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie 

Solva; 
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Overwegende dat het gemeentebestuur Wortegem-Petegem de nood ervaart aan een in-

tercommunale ondersteuning voor de omgevingshandhaving; 

Gelet op de statuten van Solva zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 12 de-

cember 2016 en 19 juni 2017; 

Gelet op artikel 3, doelstelling 5 van de statuten van Solva , namelijk het ondersteunen van 

de gemeentelijke administratie bij het vervullen van hun taken door het verlenen van ondersteu-

nende diensten; 

Gelet op de brief van Solva van 31 mei 2018 waarbij een nieuwe dienstverlening wordt aan-

geboden met betrekking tot de omgevingshandhaving; 

Gelet op het als bijlage toegevoegde ontwerp van “samenwerkingsovereenkomst omge-

vingshandhaving”; 

Overwegende dat de nodige budgetten voorzien worden in het exploitatiebudget; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met 13 stemmen vóór (Open VLD, CD&V en Sp.a/Onafh) bij 4 stemmen tegen (N-VA). 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst “omgevingshandhaving” tussen de gemeente Wortegem-

Petegem en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva goed te keuren. 

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze over-

eenkomst.  

13. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 tot herziening van de vergoedingen 

voor animatoren; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013 tot aanpassing bijdrage voor kadee-

ateljee en SWAP-activiteiten;  

Gelet op het K.B. van 19 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28  

november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

Gelet op de omzendbrief Ci.RH.241/509.803 van het Ministerie van Financiën in verband met 

de fiscale vrijstelling voor beperkte forfaitaire kostenvergoedingen voor vrijwilligers; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de vergoedingen 

van de animatoren vast te stellen in toepassing van de regelgeving op het vrijwilligerswerk en 

rekening te houden met het grensbedrag dat momenteel vastgesteld is op 34,71 euro; 

Gelet op de dienstnota van 11 januari 2019 waarin de jeugddienst voorstelt om de vergoe-

dingen te verhogen en gelijk te stellen met de vrijwilligersvergoedingen voor de begeleiders van 

Kadee Ateljee en SWAP-activiteiten;  

Overwegend dat de aanpassing van de vergoedingen gunstig geadviseerd werd in het colle-

ge van 15 januari 2019; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art.1. Vanaf de inrichting van de activiteiten in de krokusvakantie 2019 worden de forfaitaire on-

kostenvergoedingen voor animatoren van Speelkriebels, Kadee Ateljee en SWAP-activiteiten 

vastgesteld als volgt: 

 € 25 per dag voor een animator die geen vorming gevolgd heeft of geen twee jaar erva-

ring heeft. 

 € 28 per dag voor een animator die geen vorming gevolgd heeft maar twee jaar of meer 

ervaring heeft. 

 € 34,70 per dag voor een animator die vorming gevolgd heeft. 

 € 34,70  per dag voor een hoofdanimator. 

Onder vorming wordt het volgen van een pedagogische opleiding of het volgen van  

cursussen georganiseerd door erkende landelijke jeugdwerkinitiatieven verstaan. 

Art.2. De uitbetaling van de vergoedingen gebeurt conform de toepasselijke regelgeving. 

Art.3. Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financieel beheerder.  

14. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-

sluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-

verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglemen-

ten op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma-

king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 

waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het re-

gister en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-

ningszones; 
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Gelet op de aanvullende politiereglementen van 6 maart 1985, 22 februari 1988, 6 juli 1994, 7 

september 2000 en 20 november 2008, waarbij diverse verkeersmaatregelen ingevoerd werden 

op een gedeelte van de Waregemseweg, Wortegemplein en de Gotstraat; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement van 26 juni 2018, waarmee in de Waregemseweg 

ter hoogte van huisnummers 3 en 5 en op het Wortegemplein ter hoogte van huisnummers 7 en 8 

het parkeren beperkt wordt tot maximaal 30 minuten; 

Overwegend dat het wenselijk is om deze maatregel te beperken tot weekdagen en zater-

dagen, telkens van 8.00 uur tot 18.00 uur; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Op de Waregemseweg ter hoogte van huisnummers 3 en 5 wordt volgende maatregel inge-

voerd: het parkeren is toegelaten over een afstand van 12 meter. Deze parkeerreglemente-

ring is van maandag tot en met zaterdag van 8 u. tot 18 u. beperkt tot een maximumduur 

van 30 minuten. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord E9a aangevuld met onderborden Type Vllc en x-

bord Xc. 

Art.2. Op het Wortegemplein ter hoogte van huisnummers 7 en 8 wordt volgende maatregel inge-

voerd: het parkeren is toegelaten over een afstand van 11 meter. Deze parkeerreglemente-

ring is van maandag tot en met zaterdag van 8 u. tot 18 u. beperkt tot een maximumduur 

van 30 minuten. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord E9a aangevuld met onderborden Type Vllc en x-

bord Xc. 

Art.3. De borden worden aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december 1975, met 

andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig de voor-

schriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Art.4. Dit besluit wordt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het decreet over het lokaal 

bestuur, ter kennis van de belanghebbenden gebracht door publicatie op de gemeentelijke 

website en overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de politie over het wegver-

keer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 1968, door personen die de kentekens van 

hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens. 

Art.5. Het aanvullend verkeersreglement inzake voor te behouden parkeerplaatsen voor beperkte 

parkeerduur, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2018, wordt opgeheven. 

Art.6. Een exemplaar van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Al-

bert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel, en aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, 

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

15. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-

verkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullen-

de reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma-

king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 

waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het re-

gister en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-

ningszones; 

Gelet op de verplichting van de Vlaamse overheid om laadpalen te voorzien voor elektrische 

voertuigen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Er worden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen voorbehouden op de parking 

van de gemeentelijke sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem, meer 

bepaald op de meest noordelijk gelegen strook de twee plaatsen die het dichts bij de sport-

hal liggen. 

Hiervoor wordt een verkeersbord E9a geplaatst, voorzien van het symbool voor elektrische 

voertuigen. 

Art.2. Het bord wordt aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december 1975, met 

andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig de voor-

schriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Art.3. Dit besluit wordt bekendgemaakt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het Decreet 

Lokaal Bestuur en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018, door 

publicatie op de gemeentelijke website en, overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffen-

de de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 1968, door per-

sonen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende 

verkeerstekens. 

Art.4. Een exemplaar van het besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Al-

bert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel, en aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

16. 

De Gemeenteraad, 
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Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-

sluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-

verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglemen-

ten op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma-

king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 

waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het re-

gister en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-

ningszones; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 13 stemmen vóór (Open Vld, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 4 stemmen tegen 

(N-VA) 

Art. 1. Op de Waregemseweg van nummer 22 tot en met nummer 26 aan de kant van de pare huis-

nummers wordt volgende maatregel ingevoerd: 

het is verplicht te parkeren deels op het trottoir; 

Het begin en einde van de parkeerreglementering worden gesignaleerd door verkeersbor-

den E9f aangevuld met x-borden Xb en Xa. 

Art. 2. Het bord wordt aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december 1975, met 

andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig de voor-

schriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Art. 3. Dit besluit wordt bekendgemaakt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het Decreet 

Lokaal Bestuur en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018, door 

publicatie op de gemeentelijke website en, overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffen-

de de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 1968, door per-

sonen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende 

verkeerstekens. 

Art. 4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 

voor de Verkeersveiligheid. 

17. 

De Gemeenteraad, 
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Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum; 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op de artikelen  119, 133 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gecodificeerd bij 

koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989; 

Gelet op de artikelen 40 en 41, 285 tot en met 288 en 326 tot en met 335 van het decreet 

over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenten ver-

antwoordelijk zijn voor de openbare orde op hun grondgebied;  

Gelet op artikel 133 van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de burgemeester de be-

voegde overheid is in het kader van bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente; 

Gelet op artikel 14 van de wet op het politieambt dat bepaalt dat de politiediensten toezien 

op de handhaving van de openbare orde, met inbegrip van de naleving van de politiewetten en –

verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen; 

Gelet op de artikelen 5/1, 5/2, en 44/1, § 4 van de wet op het politieambt dat bepaalt dat de 

politiediensten het resultaat van hun veiligheidscontrole aan de overheid van bestuurlijke politie 

communiceren zodat deze zijn beslissing om welbepaalde personen niet toe te laten op het terrein 

van het evenement kan communiceren aan de organisator; 

Gelet op de artikelen 7 tot 7/2 van de wet op het politieambt; 

Gelet op de artikelen 44/1 en 44/7, 4° - 6° van de wet op het politieambt die aan politiedien-

sten de toelating geven om in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke 

en gerechtelijke politie persoonsgegevens te verwerken en in het bijzonder om politionele gege-

vensbanken te creëren en te gebruiken; 

Gelet op de wet van 2 oktober 2017 die de regels bepaalt inzake de private en bijzondere vei-

ligheid en de modaliteiten inzake evenementenbewaking vastlegt; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 (BS 05/04/2018) betreffende veilig-

heidscontroles naar aanleiding van evenementen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief SPV07 van 29 maart 2018 (BS 16/04/2018) betreffende 

private bewaking bij evenementen en festivals; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 (BS 15/05/2014) betreffende 

de operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke 

ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen; 

Overwegende dat ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 beoogt enerzijds het juridi-

sche kader in herinnering te brengen waarop de voorafgaande veiligheidscontroles zijn gebaseerd 

met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens 

culturele, sociale, feestelijke, folkloristische of sportieve evenementen en anderzijds om de prakti-

sche modaliteiten van die controles vast te leggen; 
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Overwegende dat alle bezoekers van een evenement systematisch onderworpen kunnen 

worden aan een toegangscontrole door bewakingsagenten – op basis van de wet van 2 oktober 

2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - om te vermijden dat zij wapens of ge-

vaarlijke voorwerpen het evenement binnenbrengen; 

Overwegende dat dergelijke toegangscontroles voor personen die meewerken aan de orga-

nisatie en het verloop van het evenement niet altijd mogelijk zijn en dat deze personen mogelijk 

toegang hebben tot gevoelige plaatsen en/of stoffen of materialen die gevaarlijk zijn of gebruikt 

kunnen worden als wapen (keukengerei, gasflessen enz.) of dat ze toegang hebben tot het terrein 

van het evenement met voertuigen die stoffen of gevaarlijke voorwerpen kunnen vervoeren die 

gebruikt kunnen worden als een wapen; 

Overwegende dat voorafgaande veiligheidscontroles van de personen die aan de organisa-

tie en het verloop van het evenement deelnemen als dienstverleners, leveranciers van goederen, 

onderaannemers, betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator noodzakelijk zijn om 

een veilig verloop van het evenement te garanderen en dat dergelijke voorafgaande veiligheids-

controles toelaten om te oordelen of deze personen geen gevaar betekenen voor de openbare 

orde tijdens het evenement; 

Overwegende dat de politiediensten een risicoanalyse uitvoeren in het kader van de voorbe-

reiding van het politionele beheer van een evenement; 

Overwegende dat de burgemeester op basis van deze risicoanalyse de noodzakelijke  pre-

ventieve, regulerende en controlemaatregelen neemt die pertinent, proportioneel en opportuun 

zijn voor het bewerkstellingen van het vreedzame en veilige verloop van het evenement; 

Overwegende dat de inzet van vrijwilligers bij bewakingsactiviteiten een uitzonderingsre-

gime betreft en dat de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 

de modaliteiten en persoonsvoorwaarden voor de vrijwilligers in een bewakingsfunctie bepaalt; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt hierna volgende politieverordening goed: 

Afdeling 1 – Begripsomschrijving 

- Evenement: iedere gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, com-

merciële of sportieve aard, met inbegrip van festivals, die een tijdelijk karakter hebben en die voor 

het publiek toegankelijk zijn. 

- Organisator van een evenement: de natuurlijke persoon, die juridisch en/of technisch-

operationeel instaat voor de organisatie van een evenement, eindverantwoordelijkheid draagt 

voor het evenement en als aanspreekpunt geldt voor de overheden en hulp- en veiligheidsdien-

sten. 

- Medewerker van de organisator: iedere persoon die deelneemt aan de organisatie van het eve-

nement, vóór, tijdens of na in een hoedanigheid als dienstverlener, leverancier van goederen, on-

deraannemer of als betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator. 

- Vrijwilliger in een bewakingsfunctie: persoon die in het kader van een niet-vergunde interne be-

wakingsdienst bewaking van goederen en persoonscontrole op evenementen kan uitvoeren voor 

zover hij daartoe de burgemeester gemachtigd werd. 
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- Veiligheidscontrole: de controle van personen waarbij bestaande politionele gegevensbanken en 

de gegevensbanken waartoe de politiediensten wettelijk toegang hebben worden geraadpleegd 

teneinde zich een oordeel te vormen welke de eventueel te nemen maatregelen ten opzichte van 

deze persoon zijn en zich ervan te vergewissen dat deze persoon geen gevaar betekent voor de 

openbare orde. 

Afdeling 2 – Veiligheidscontroles van vrijwilligers in het kader van evenementenbewaking 

algemeen 

Op advies van de korpschef van de lokale politie kan de burgemeester toelating verlenen 

aan de organisator van een niet-commercieel evenement in het verenigingsleven om bewa-

kingsactiviteiten te laten uitvoeren door vrijwilligers. Indien de toelating tot de inzet van 

vrijwilligers in een bewakingsfunctie wordt verleend dan geldt het criterium van één vrijwil-

liger in een bewakingsfunctie per 100 bezoekers met steeds een minimum van twee. 

Het verlenen van de toelating om vrijwilligers in een bewakingsfunctie in te zetten sluit de 

inzet van professionele bewakingsagenten niet uit. 

bepaling evenementen 

Om vrijwilligers in een bewakingsfunctie te kunnen inzetten moet een vereniging voldoen 

aan volgende voorwaarden: 

- De vereniging mag geen winstoogmerk beogen; 

- De vereniging dient een ander doel dan de organisatie of het faciliteren van evene-

menten na te streven; 

- Enkel effectieve leden van de vereniging of personen met een effectieve of aanwijs-

bare band met de vereniging kunnen ingezet worden. De burgemeester oordeelt of 

er sprake is van een aanwijsbare band. 

soorten bewakingsactiviteiten 

Enkel de volgende bewakingsactiviteiten kunnen uitgevoerd worden door personen, die in-

gezet worden als vrijwilliger in een bewakingsfunctie: 

- Statische bewaking van roerende en onroerende goederen; 

- Controle en toezicht op het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en 

vlot verloop van het evenement. 

persoonsvoorwaarden 

Vrijwilligers, die ingezet worden in een bewakingsactiviteit naar aanleiding van een evene-

ment moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

- minstens 18 jaar oud zijn; 

- niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een 

functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van pri-

védetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werk-

zaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die 

ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een 

gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de 

openbare orde; 
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- in de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die 

politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de priva-

te veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde; 

- niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres 

achter te laten; 

- De bewakingsactiviteit wordt onbezoldigd uitgevoerd; 

- Maximaal vier bewakingsactiviteiten per jaar; 

- Afwezigheid van criminele en correctionele veroordelingen. 

Daarenboven moeten vrijwilligers, die ingezet worden in een bewakingsactiviteit naar aan-

leiding van een evenement voldoen aan volgend profiel: 

- respect voor de grondrechten en de rechten van de medeburgers; 

- integriteit, loyaliteit en discretie; 

- een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag van derden en het ver-

mogen om zich daarbij te beheersen; 

- afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu; 

- respect voor de democratische waarden; 

- de afwezigheid van risico voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of 

voor de openbare orde. 

De lokale politie voert een controle uit naar de persoonsvoorwaarden en verleent een advies 

aan de burgemeester. 

politionele gegevensbanken 

Om de persoonsvoorwaarden van aangemelde kandidaat-vrijwilligers in een bewakingsfunc-

tie naar aanleiding van een evenement te controleren, zal de politie een raadpleging uitvoe-

ren in de volgende politionele gegevensbanken:  

- strafregister (via de bevoegde administratie) 

- Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) 

- de basisgegevensbank “Integrated System for he Local Police” (ISLP) 

- Gemeenschappelijke gegevensbank inzake Terrorist Fighters en Haatpropagandisten 

Afdeling 3 –  Veiligheidscontroles van medewerkers van de organisator (met uitzondering van 

de vrijwilligers in het kader van evenementenbewaking zoals omschreven in afdeling 2) 

beslissing 

Op advies van de lokale veiligheidscel beslist de burgemeester tot een voorafgaande veilig-

heidscontrole van de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van een 

evenement. 

De burgemeester licht de organisator van het evenement hierover in. 

De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie 

en het verloop van het evenement in te lichten over deze voorafgaande veiligheidscontrole. 
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De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie 

en het verloop van het evenement een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen waarin 

ze zich akkoord verklaren met deze voorafgaande veiligheidscontrole en bijgevolg hun toe-

stemming verlenen dat hun persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan de lokale 

politie met het oog op de veiligheidscontrole. Deze schriftelijke verklaring kan opgenomen 

worden in een arbeids- , vrijwilligers- of dienstenovereenkomst. Elke andere vorm van vrije-

lijke en geïnformeerde schriftelijke toestemming is ook toegelaten. 

Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkene een gevaar 

vormt voor de openbare orde op het evenement op basis van volgende criteria: 

- Gekend voor politionele informatie inzake “veiligheid van de staat”. 

Volgende categorieën van personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het 

evenement – tijdens de effectieve uren dat het evenement op zich plaatsheeft - worden on-

derworpen aan een voorafgaande veiligheidscontrole: 

- dienstverleners, 

- leveranciers van goederen, 

- onderaannemers, 

- betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator (met uitzondering van 

vrijwilligers in een bewakingsfunctie zoals omschreven in afdeling 2) 

Medewerkers van de organisatie, die enkel meewerken tijdens de opbouw of de afbraak van 

een evenement vallen buiten het bestek van de veiligheidscontroles (tenzij de burgemeester 

hiertoe anders zou beslissen op advies van de veiligheidscel). 

Bij de voorafgaande veiligheidscontrole raadpleegt de lokale politie volgende gegevensbanken: 

- Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) 

- de basisgegevensbank “Integrated System for he Local Police” (ISLP) 

- Gemeenschappelijke gegevensbank inzake Terrorist Fighters en Haatpropagandisten 

Op basis van de persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld door de organisator voert de 

lokale politie de voorafgaande veiligheidscontrole uit. 

Indien er tijdens deze veiligheidscontroles elementen naar boven komen die aanleiding kun-

nen geven tot een negatief advies aangaande de toegang van de medewerker tot het eve-

nement aan de burgemeester, moet de lokale politie in overleg treden met het openbaar 

ministerie, de Local Task Force (indien van toepassing) en eventuele andere geëigende en 

bevoegde adviesorganen en –instanties. 

Na de veiligheidscontrole geeft de lokale politie een advies aan de burgemeester over het 

veiligheidsrisico van de gecontroleerde personen. 

De burgemeester kan - op basis van het advies van de lokale politie - beslissen dat de gecontro-

leerde persoon de toegang tot het evenement geweigerd wordt. 

De burgemeester maakt deze beslissing over aan de organisator en de betrokkene. 

De burgemeester motiveert zijn beslissing aan de betrokkene op basis van het gevaar voor 

de openbare orde dat zijn aanwezigheid op het evenement zou betekenen. In zijn motive-
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ring kan de burgemeester geen melding maken van politionele gegevens (informatie of on-

derzoeksgegevens), behalve met het akkoord van de bevoegde magistraat. 

De organisator van een evenement is verplicht om te voorzien in een passende contractuele bepa-

ling met de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement 

waarbij de toegang van betrokkene tot het evenement geweigerd wordt ingeval van een 

negatieve beslissing vanwege de burgemeester na de voorafgaande veiligheidscontrole. 

De organisator informeert de burgemeester over het gevolg dat aan de weigeringsbeslis-

sing is gegeven door de betrokkene. 

Afdeling 4 – procedurele aspecten 

wijze van overmaken van gegevens 

De organisator van het evenement maakt de persoonsgegevens van kandidaat-vrijwilligers 

in een bewakingsfunctie naar aanleiding van een evenement en de medewerkers aan zijn 

evenement (indien artikel 6 van toepassing is), ten laatste 6 weken voor aanvang van het 

evenement over aan de lokale politie. De organisator moet eventuele wijzigingen zo snel 

mogelijk doorgeven en kan, mits akkoord van de lokale politie, na deze termijn ook nog aan-

vullingen doorgeven. 

De volgende gegevens worden minstens overgemaakt: 

- Voornaam; 

- Naam; 

- Geboortedatum; 

- Geboorteplaats (indien beschikbaar); 

- Nationaliteit; 

- Rijksregisternummer (indien beschikbaar) of INSZ nummer (indien beschikbaar); 

- Taak en functie tijdens het evenement. 

De lokale politie legt een register aan dat de verwerking van deze gegevens documenteert. 

Indien de betrokkene de toegang tot het evenement geweigerd wordt in navolging van de ge-

voerde voorafgaande veiligheidscontroles of een aangemelde kandidaat-vrijwilliger in een 

bewakingsfunctie wordt niet toegelaten, dan licht de burgemeester de betrokkene in dat hij 

hiertegen een verzoek tot schorsing of nietigverklaring kan indienen bij de Raad van State. 

Indien de beslissing gebaseerd is op onjuiste gegevens, dan kan de betrokkene via de procedure 

van onrechtstreeks toegang de verbetering van zijn gegevens vragen. 

Sancties en procedure 

Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet, wordt elke overtreding van 

deze politieverordening bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van 

maximaal 350 euro, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 

Artikel 2. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot 

287 van het decreet lokaal bestuur. 
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Artikel 3. Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de deputatie van de provincie 

Oost-Vlaanderen en de griffies van de Rechtbank van eerste aanleg en de politie-

rechtbank. 

18. 

De Gemeenteraad, 

krijgt kennis, overeenkomstig artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 

met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die 

kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende college-

besluiten : 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 18 december 2018 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van 

nazicht van de offertes van 18 december 2018, opgesteld door de dienst secretariaat 

en de gemeentelijke technische dienst, betreffende de opdracht “Opmaken van een 

ontwerp voor de realisatie van een buitenschoolse kinderopvang met omgevingsinfra-

structuur”. Deze opdracht wordt op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaandelijke bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder 

(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Murmuur archi-

tecten, Rode Broeckstraat 126 te 9600 Ronse, tegen een ereloonpercentage van 11,26% 

%, een bedrag van 1.000,00 euro exclusief btw voor de veiligheidscoördinatie-ontwerp 

en -verwezenlijking en een bedrag van 950,00 euro exclusief btw voor de EPB-

verslaggeving. 

- In zitting van 27 december 2018 wordt goedkeuring verleend aan de technische be-

schrijving met nr. Buurtbouwers 07-picknicktafels voor de opdracht “Leveren van zes 

picknicktafels (project 7 Buurtbouwers)”. De opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de economisch 

meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) 

zijnde E-products Europe bvba, Patijntjeslaan 107, 9000 Gent, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 2066,11 euro exclusief btw of 2.500,00 euro inclusief btw. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 18 december 2018 werd de opdracht voor het leveren en plaatsen van el-

ektrische voorzieningen in het dienstgebouw op de begraafplaats Wortegem bij wijze 

van de onderhandelingsprocedure zonder voor-afgaande bekendmaking gegund aan 

de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Aelectrics, Tul-

penstraat 15 bus 10 te 9810 Eke-Nazareth, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van 3.423,23 euro exclusief btw of 4.142,11 euro inclusief 21% btw. 

- In zitting van 18 december 2018 werd de opdracht voor het leveren en plaatsen van 

sanitaire voorzieningen in het dienstgebouw op de begraafplaats Wortegem bij wijze 

van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan 

de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Devos Jan bvba, 

Koekoekstraat 85 te 8793 Waregem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 

4700,47 euro exclusief btw of 5687,57 euro inclusief 21% btw. 

- In zitting van 27 december 2018 werd de opdracht voor het groenonderhoud van de 

gemeentelijke plantsoenen, gazons, aangrenzende wegen en pleinen en het groe-
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nonderhoud in het gemeentelijk domein de Ghellinck, de bibliotheek en de ge-

meenteschool voor het jaar 2019 bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking gegund aan Grijkoort-Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, 

tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 56.428,00 euro exclusief btw of 

68.277,88 euro inclusief btw. 

 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


