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GEMEENTERAAD
Zitting van 29 april 2022
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid 
(Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore 
Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke 
Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); de heer 
Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo 
Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); mevrouw Tamara De Boey, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Chris Wauman, raadslid (PVDA); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Andy De Waele, commissaris
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Ingevolge de aanpassing van het decreet lokaal bestuur inzake digitaal en hybride vergaderen 
en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen, moet het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad aangepast worden. Daarnaast zijn nog een aantal andere 
wijzigingen aangewezen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepast huishoudelijk reglement goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 20 en 38.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of 
hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen, artikelen 1 en 4.

Argumentatie
Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de 
zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden 
opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad en dat dit huishoudelijk 
reglement op elk moment kan worden gewijzigd.
De gemeenteraad keurde het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed in zitting van 
29 april 2019 en keurde enkele wijzigingen goed in zijn zittingen van 26 juni 2020 en 22 
januari 2021.
Ingevolge de aanpassing van het decreet lokaal bestuur inzake digitaal en hybride vergaderen 
en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen, moet het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad aangepast worden. Het huishoudelijk reglement bepaalt of de 
gemeenteraad of de gemeenteraadscommissies digitaal of hybride kunnen vergaderen en de 
wijze waarop. De gemeenteraad kan enkel digitaal of hybride vergaderen onder de 
uitzonderlijke omstandigheden, vermeld in het huishoudelijk reglement. 
Daarnaast zijn nog een aantal andere wijzigingen aangewezen. Deze hebben betrekking op:
- inzagerecht in persoonsgebonden materies (artikel 7);
- digitaal en hybride vergaderen (artikelen 11; nieuwe artikelen 20, 21 en 22; artikelen 25, 26 
en 28 (vroegere artikelen 22, 23 en 25));
- werkwijze bij een gezamenlijke oproeping voor gemeente- en OCMW-raad (artikel 14);
- eretitels (artikel 30 (vroeger artikel 27));
- verzoekschriften en voorstellen van burgers (artikelen 31 en 32 (vroegere artikelen 28 en 29));
- livestream tijdens de openbare zittingen van de gemeenteraad (artikel 38 (vroeger artikel 35)).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 23 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, PVDA), 7 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 11 
onthoudingen (CD&V, Vooruit)

Artikel 1
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het aangepast huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed te keuren.
Een exemplaar van het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Huishoudelijk reglement gemeenteraad - met wijzigingen
Huishoudelijk reglement gemeenteraad - nieuw

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


