Huishoudelijk reglement voor het college van
burgemeester en schepenen en het vast bureau
SITUERING
Artikel 1. – Dit huishoudelijk reglement stelt, in toepassing van artikel 54 van het decreet Lokaal
Bestuur van 22 december 2017, nadere regels vast met betrekking tot de werking van het college
van burgemeester en schepenen (CBS) en het vast bureau (VB) van het lokaal bestuur WortegemPetegem.
BIJEENROEPING
Artikel 2. - Het CBS en VB vergaderen zo dikwijls als de zaken die tot hun bevoegdheid behoren, het
vereisen. De gewone vergaderingen van het CBS en het VB vinden wekelijks plaats op dinsdag, om
13.30 uur. De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen
bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.
Indien de dag waarop de gewone zitting normaal op een legale of extralegale feestdag valt, vindt er
die dag geen zitting van het CBS en VB plaats. Het CBS en VB kunnen alsdan bepalen dat de zitting
die week op een ander tijdstip plaatsvindt. Tijdens vakantieperiodes kan hiervan afgeweken worden,
zoals bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode waarbij een zitting om de 14 dagen gehouden kan
worden.
Artikel 3. - De vergaderingen van het CBS en VB vinden plaats in het collegelokaal van het
gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Indien nodig kan de vergaderplaats
gewijzigd worden naar een andere locatie op het grondgebied.
Artikel 4. - Een lid van het CBS en VB dat een punt wenst te agenderen meldt dit uiterlijk de vrijdag
voor de zitting aan de bevoegde dienst zodat zij nog de nodige voorbereidingen kunnen maken.
Artikel 5. - Aangelegenheden die een spoedeisende behandeling vergen, zijnde aangelegenheden
waarvan enig uitstel onmiddellijke schade kan berokkenen, kunnen aan de agenda worden
toegevoegd.
BESLOTEN ZITTING
Artikel 6. - De vergaderingen van het CBS en VB zijn niet openbaar.
Artikel 7. - De leden van het CBS en VB en alle andere personen die krachtens de wet of het decreet
de besloten vergaderingen bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. De CBS- en VB-leden gaan
voorzichtig om met alle persoonlijke informatie die ze verkrijgen vanuit hun mandaat. Dat geldt voor
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alle informatie, ongeacht de wijze waarop ze verkregen is. Een lid zwijgt niet enkel over
vertrouwelijke zaken, maar zorgt ook dat informatie die hij/zij op papier of elektronisch bezit, niet
in handen van derden terecht kan komen.
VERLOOP
Artikel 8. - De leden van het CBS en VB kunnen de dossiers raadplegen via het notulenpakket
Cobra@home.
Artikel 9. – De leden van het CBS en VB kunnen op voorhand via Cobra@home de agendapunten
voorzien van hun individuele goedkeuring/mening. De effectieve bespreking vindt plaats tijdens de
zitting.
Artikel 10. - De burgemeester/voorzitter VB zit de vergaderingen voor, opent en sluit de
vergaderingen. Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het uur en zodra voldoende leden
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de burgemeester/voorzitter VB de
vergadering voor geopend. Indien de burgemeester/voorzitter VB tijdelijk afwezig is, of als hij bij
een punt betrokken partij is, wordt hij vervangen door een van de schepenen/leden VB in volgorde
van hun rang, tenzij de burgemeester/voorzitter VB zijn bevoegdheid aan een andere schepen heeft
opgedragen.
Artikel 11. - Het CBS en VB beslissen collegiaal en in consensus, tenzij een lid om de stemming vraagt.
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 verdaagt het CBS of het VB de zaak tot een volgende vergadering. Als de
meerderheid van de leden de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard,
is de stem van de burgemeester/voorzitter VB beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee
achtereenvolgende vergaderingen over dezelfde zaak een staking van stemmen is.
In afwijking van het vorige lid is het voorstel, in geval van staking van stemmen, verworpen, als het
CBS optreedt als tuchtoverheid.
De leden van het CBS en VB stemmen niet geheim, behalve bij individuele personeelszaken.
Artikel 12. - Het is voor een lid van het CBS en VB verboden deel te nemen aan de bespreking en de
stemming over 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 bloeden 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 hebben afgelegd, met echtgenoten
gelijkgesteld.
Het lid moet zelf oordelen of hij zich in een situatie van belangenvermenging bevindt en zich moet
onthouden van de beraadslaging en stemming.
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BEVOEGDHEIDSVERDELING
Artikel 13. - Het CBS en VB kunnen een feitelijke bevoegdheidsverdeling bepalen, waarbij elk lid een
aantal beleidsdomeinen opvolgt. Deze bevoegdheidsverdeling doet echter geen afbreuk aan de aan
het CBS en VB decretaal toegekende bevoegdheden.
De aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het CBS en VB behoren, moeten steeds
onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van het gehele korps; zij zijn niet
vatbaar voor delegatie aan een individueel lid van het CBS en VB, tenzij krachtens een uitdrukkelijke
wettelijke bepaling.
Enkel het CBS en het VB als korps zijn bevoegd om te oordelen of en op welke wijze tot
bevoegdheidsverdeling zal worden overgegaan of om een eerder doorgevoerde verdeling te
wijzigingen.
Bevoegdheidsverdeling:
• Luc Vander Meeren, burgemeester:
• Burgerlijke stand en feestelijkheden
• Patrimonium
• Ruimtelijke ordening en milieu
• Veiligheid en Politie
• Mobiliteit en verkeersveiligheid
• Woonbeleid
• Veerle Nachtegaele, eerste schepen:
• Cultuur en bibliotheek
• Onderwijs
• Personeel
• Erfgoed en toerisme
• Maarten Van Tieghem, tweede schepen:
• Burgerparticipatie
• Communicatie
• ICT en digitalisering
• Kerkfabrieken
• Financiën
• Landbouw
• Sport
• Isabelle Van den Dorpe, derde schepen:
• Kinderopvang
• Burgerzaken
• Jeugd
• Sociale Zaken
• Lokale Economie en Tewerkstelling
• Ontwikkelingssamenwerking
• Senioren
• Kurt Fonteyne, vierde schepen en BCSD-voorzitter:
• Openbare werken
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•
•

Energie
Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

SLOTBEPALING
Artikel 14. - Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk na de vaststelling ervan in werking.
Namens het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau,
Goedgekeurd in de respectievelijke zittingen van 29 september 2020.
De Algemeen directeur,

An Buysschaert

De Burgemeester/Voorzitter Vast Bureau,

Luc Vander Meeren
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