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Gemeenteraad

Huishoudelijk Reglement 2013/2018

Hoofdstuk 1 — Inleiding.

Artikel 1.
Dit besluit regelt de werking van de gemeenteraad, voor
zover niet bepaald in het Gemeentedecreet, in het
bijzonder door de artikelen 19 tot 40, de artikelen 180
tot 182 en de artikelen 201 tot 204.

Artikel 2.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° raad: de gemeenteraad;
2° raadslid: gemeenteraadslid;
3° voorzitter: de voorzitter van de gemeenteraad, of

zijn plaatsvervanger;
4° afgeschermde zone: een zone van de gemeentelijke

website die alleen toegankelijk is voor de gemeente-
raadsleden en niet voor het publiek;

5° schriftelijk: per brief of met elektronische post;
6° technische toelichting: het verstrekken van inlichtin-

gen ter verduidelijking van:
 de feitelijke gegevens die in de dossiers voorko-

men;
 het verloop van de procedure;
 de toepasselijke rechtsregels;
maar niet het interpreteren van de stukken of van
beleidsopties van de politiek verantwoordelijken.

Hoofdstuk 2 — Oproeping en agenda.

Artikel 3.
§ 1. De raadsleden ontvangen met een elektronisch
bericht de oproeping voor de vergaderingen. De oproe-
ping bevat de agenda van de vergadering, met voor elk
agendapunt een beknopte toelichting.
De raadsleden bezorgen aan de gemeentesecretaris het
elektronisch postadres dat hiervoor moet gebruikt
worden.

§ 2. De bijlagen bij de agenda, zoals onder andere het
ontwerp van meerjarenplan, het ontwerp van budget en
het ontwerp van jaarrekening, worden ter beschikking
gesteld van de raadsleden op de afgeschermde zone van
de gemeentelijke website. Op eenvoudig verzoek kan
het raadslid een afdruk verkrijgen op het gemeentese-
cretariaat. Dit is beperkt tot één exemplaar per fractie.

Artikel 4.
§ 1. De raadsleden kunnen punten aan de agenda
toevoegen. Zij bezorgen hun voorstel van beslissing met
een toelichtende nota aan de gemeentesecretaris. Dit kan
op papier of met een elektronisch bericht.

§ 2. De gemeentesecretaris deelt de aanvullende
agendapunten mee aan de raadsleden met een elektro-
nisch bericht.

§ 3. De raad zal geen voorstellen behandelen die er
op gericht zijn standpunten in te nemen die niet tot de
gemeentelijke bevoegdheden behoren. Voorstellen die
een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van
de raad behoort, zijn onontvankelijk.

Artikel 5.
Uiterlijk acht dagen voor de vergadering maakt de
gemeentesecretaris de toegelichte agenda van de verga-
deringen bekend aan het publiek:
 door aanplakking aan de ingang van het gemeente-

huis, en
 door publicatie op de gemeentelijke website.

Artikel 6.
De agenda wordt met een elektronisch bericht bezorgd
aan de pers en aan de voorzitter en de secretaris van
elke door de raad erkende adviesraad.

Hoofdstuk 3 — Informatie voor de raadsleden.

Artikel 7.
§ 1. De gemeentesecretaris legt de geagendeerde
dossiers ter inzage van de raadsleden in de collegezaal
van het gemeentehuis. De raadsleden kunnen de dos-
siers inkijken tijdens de kantooruren. Op verzoek van
een raadslid wordt een dossier elektronisch ter beschik-
king gesteld. Dit gebeurt onverwijld en in de mate dat
dit technisch mogelijk is. Als het dossier een auteurs-
rechtelijk beschermd werk bevat, moet de maker of de
persoon aan wie de rechten ervan zijn overgegaan
vooraf zijn toestemming geven.

§ 2. De gemeentesecretaris maakt voor elk agenda-
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punt een ontwerp van raadsbesluit. Hij voegt dit ont-
werp toe aan het dossier dat ter inzage ligt. De gemeen-
tesecretaris publiceert de ontwerpbesluiten op de afge-
schermde zone van de gemeentelijke website.

§ 3. De raadsleden kunnen aan de gemeentesecretaris
technische inlichtingen vragen over de documenten die
in de geagendeerde dossiers voorkomen. De gemeente-
secretaris of de door hem aangewezen ambtenaren
verstrekken voor de vergadering van de raad de ge-
vraagde inlichtingen. De inlichtingen worden verstrekt
hetzij mondeling of telefonisch, hetzij met een elektro-
nisch bericht.

Artikel 8.
§ 1. De raadsleden kunnen tijdens de kantooruren de
documenten die betrekking hebben op het bestuur van
de gemeente raadplegen. Zij richten hun verzoek aan de
gemeentesecretaris.

§ 2. De raadsleden kunnen een afdruk of een elektro-
nisch bestand verkrijgen van de documenten die betrek-
king hebben op het bestuur van de gemeente.

Artikel 9.
De raadsleden kunnen tijdens de kantooruren de ge-
meentelijke inrichtingen en diensten bezoeken. Zij
richten hun verzoek aan de gemeentesecretaris.
Tijdens hun bezoek moeten de raadsleden passief
optreden: zij mogen vragen stellen maar geen opmer-
kingen maken.

Artikel 10.
§ 1. De raadsleden kunnen aan de burgemeester en
aan het college van burgemeester en schepenen schrifte-
lijke vragen stellen. De burgemeester antwoordt binnen
de maand na ontvangst van de vraag. Het college van
burgemeester en schepenen behandelt de vraag op de
eerstvolgende zitting van het college en antwoordt
binnen de maand.

§ 2. Aan het begin van de openbare zitting kunnen de
raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelij-
ke aangelegenheden die niet op de agenda van de raad
staan. Op aanwijzing van de voorzitter antwoordt een
lid van het college van burgemeester en schepenen op
deze mondelinge vragen ten laatste tijdens de volgende
zitting.

§ 3. De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid
van de vragen.
Onontvankelijk zijn:
a) vragen met betrekking tot particuliere aangelegen-

heden of persoonlijke gevallen;
b) vragen die geen relevant karakter hebben;
c) vragen die een onderwerp betreffen dat niet tot het

bestuur van de gemeente behoort.

Artikel 11.
De goedgekeurde notulen van het college van burge-
meester en schepenen worden ter beschikking gesteld

van de raadsleden op het gemeentesecretariaat en op de
afgeschermde zone van de gemeentelijke website.

Artikel 12.
Het raadslid dat feitelijke gegevens uit een dossier aan
het publiek of aan de pers kenbaar maakt, doet dit onder
zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, zowel burger-
rechtelijk als strafrechtelijk. Het raadslid is in zijn
hoedanigheid van gemeentelijke bestuurder gehouden
geen gegevens te verspreiden die het recht op de per-
soonlijke levenssfeer krenken of die van aard zijn de
mededinging inzake overheidsopdrachten te vervalsen.
Ook moet het raadslid het beroepsgeheim eerbiedigen.

Hoofdstuk 4 — Vergaderingen.

Artikel 13.
De raad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis
op donderdag om 20.00 uur. De installatievergadering
aan het begin van een bestuursperiode heeft plaats op de
dag en het tijdstip zoals bepaald in het Gemeentede-
creet.

De raadsleden nemen plaats in de raadzaal op de voor
hen voorbehouden plaats die aangegeven wordt met een
naambordje. De plaatsen worden toegewezen per fractie
volgens de rangorde van de raadsleden.

Tijdens de vergaderingen wordt alleen water geschon-
ken.

Tijdens de openbare zitting is publiek toegelaten in het
voorbehouden gedeelte van de raadzaal.

Artikel 14.
§ 1. De voorzitter deelt op de laatste zitting van het
jaar de data mee van de zittingen tijdens het komende
kalenderjaar. Eventuele wijzigingen worden zo snel
mogelijk meegedeeld.

§ 2. De voorzitter deelt elke vergadering de datum
van de volgende zitting mee.

§ 3. Behalve in spoedeisende gevallen zijn er geen
vergaderingen tijdens de schoolvakanties.

Artikel 15.
§ 1. De raad behandelt de punten in de volgorde zoals
op de agenda vermeld. Voorafgaandelijk legt de voorzit-
ter ter stemming:
1° het toevoegen van een agendapunt wegens dringen-

de noodzakelijkheid;
2° de voorstellen van de raadsleden toegevoegd aan de

agenda.

§ 2. De voorzitter laat voor elk agendapunt het
voorstel van beslissing toelichten door de burgemeester
of door een lid van het college van burgemeester en
schepenen of door het raadslid dat het punt aan de
agenda heeft toegevoegd.
Nadien vraagt de voorzitter welk raadslid aan het woord
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wenst te komen over het voorstel. De voorzitter verleent
het woord naar de volgorde van de aanvragen en,
ingeval van gelijktijdige aanvraag, volgens de rangorde
van de raadsleden. De tussenkomsten zullen beknopt
zijn.

§ 3. De raadsleden behandelen elkaar met respect en
blijven hoffelijk tegenover elkaar. Een raadslid dat aan
het woord is, onderbreekt men niet, tenzij de voorzitter
hiervoor toelating heeft gegeven.

§ 4. Indien de raad deskundigen wenst te horen,
bepaalt de voorzitter wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om
een technische toelichting te geven.

§ 5. Wanneer de voorzitter oordeelt dat het agenda-
punt voldoende werd besproken, sluit hij de bespreking
en vraagt de stemming. De raadsleden stemmen bij
handopsteking, tenzij er geheim moet gestemd worden.

§ 6. De raad kan de besluiten met gelijkaardige
inhoud bij één enkele stemming behandelen. Alvorens
tot de stemming over te gaan, vraagt de voorzitter het
advies van de raad. De uitslag van de gezamenlijke
stemming geldt dan als stemming voor elk afzonderlijk
punt.

§ 7. De voorzitter waakt over de toepassing van het
huishoudelijk reglement, verleent het woord, stelt de
vragen, deelt de uitslag van de stemmingen en de
beslissingen van de raad mee. Hij komt in de debatten
tussenbeide om de stand van zaken uiteen te zetten of
om de sprekers tot het behandelde onderwerp terug te
roepen.

Artikel 16.
Voor het maken van klank- of beeldopnamen tijdens de
vergadering van de raad moet de voorzitter zijn toela-
ting geven.

Artikel 17.
De gemeentesecretaris laat de raadsleden de presentie-
lijst tekenen voor het einde van de vergadering. De
presentielijst geldt als titel voor de uitbetaling van het
presentiegeld.

Het raadslid stelt de voorzitter vooraf in kennis van zijn
voorgenomen afwezigheid. De voorzitter deelt aan de
raad de namen mee van de verontschuldigde raadsleden.

Artikel 18.
§ 1. Opmerkingen van de raadsleden tijdens de
besprekingen worden niet opgenomen in de notulen,
tenzij ze relevant zijn voor het besluit. Als het raadslid
hierom uitdrukkelijk verzoekt en binnen de week na de
zitting de tekst van zijn tussenkomst bezorgt aan de
gemeentesecretaris in de vorm van een elektronisch
bestand kan dit als bijlage bij het besluit worden opge-
nomen. Alleen de tussenkomsten die inhoudelijk tot de
bevoegdheid van de raad behoren, en voor zover ze

relevant zijn met betrekking tot het agendapunt komen
in aanmerking voor notulering.

§ 2. Voor de beslissingen genomen met unanimiteit
wordt niet in de notulen vermeld hoe elk raadslid
gestemd heeft.

Artikel 19.
§ 1. De gemeentesecretaris legt de ontwerpnotulen
van de vorige vergadering ter inzage van de raadsleden
in de collegezaal van het gemeentehuis. De raadsleden
kunnen de notulen inkijken tijdens de kantooruren.

§ 2. De gemeentesecretaris publiceert de notulen van
de vorige vergadering op de afgeschermde zone van de
gemeentelijke website.

§ 3. De gemeentesecretaris publiceert de goedge-
keurde notulen van de raad van de laatste tien zittingen
op het publieke gedeelte van de gemeentelijke website.

§ 4. De notulen van de vergaderingen van de raad
worden in een boekdeel gebonden.

Artikel 20.
Binnen twintig dagen na de vergadering maakt de
gemeentesecretaris de lijst van de getroffen beslissingen
met een beknopte omschrijving bekend aan het publiek:
 door aanplakking aan de ingang van het gemeente-

huis gedurende minstens tien dagen, en
 door publicatie op de gemeentelijke website gedu-

rende een kalenderjaar.

Hoofdstuk 5 — Algemene raadscommissie.

Artikel 21.
Alle raadsleden kunnen bijeengeroepen worden om als
algemene raadscommissie te zetelen.

Zij heeft tot doel de raadsleden informatie en toelichting
te verstrekken, in het bijzonder over het meerjarenplan,
het budget en de jaarrekening. Zij organiseert ook
besprekingen over actuele thema’s.

Artikel 22.
De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van de
algemene raadscommissie. De gemeentesecretaris, of de
door hem aangewezen ambtenaren, nemen het secretari-
aat waar.

Artikel 23.
De voorzitter roept de commissie bijeen na overleg met
het college van burgemeester en schepenen. Hij bepaalt
plaats, dag en uur. De vergaderingen hebben plaats bij
voorkeur op de dag van de zittingen van de raad.
Een derde van de leden van de commissie kan de
voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen.

Artikel 24.
De voorzitter bepaalt de agendapunten.
De artikelen 3 tot 6 zijn mutatis mutandis van toepas-
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sing op de agenda van de commissie.

Artikel 25.
De commissie kan geldig vergaderen, ongeacht het
aantal aanwezige leden.

Artikel 26.
De commissie kan deskundigen en belanghebbenden
horen.

Artikel 27.
Voor het einde van de vergadering tekenen de leden van
de commissie de presentielijst. Deze wordt aan de
gemeentesecretaris bezorgd.

Hoofdstuk 6 — Verzoekschriften aan de organen
van de gemeente.

Artikel 28.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit
de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk
zijn.

Een brief of elektronisch bericht wordt niet als verzoek-
schrift gekwalificeerd, als aan één of meer van de
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de schrijver uit louter een mening zonder concreet

verzoek;
b) het geformuleerde verzoek is kennelijk niet ernstig

of onredelijk;
c) het taalgebruik is beledigend.
De voorzitter doet deze beoordeling.

Artikel 29.
Indien het verzoekschrift een klacht betreft in de zin van
artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober
2007 — Klachtenbehandeling — Reglement, kan de
voorzitter het verzoekschrift naar de klachtencoördina-
tor doorsturen.

Artikel 30.
Verzoekschriften vermelden op leesbare wijze de naam
en voornaam van de indiener of indieners.

Artikel 31.
Verzoekschriften mogen tijdens de vergadering van de
raad niet in persoon of door een afvaardiging van
personen worden overhandigd.

Hoofdstuk 7 — Ondertekenen van documenten.

Artikel 32.
Stukken van de gemeente bestemd voor derden worden
bezorgd bij gewone brief of met een elektronisch
bericht, naargelang de voorkeur van de betrokkene,
tenzij de wet of het decreet een andere vorm van mede-
deling of kennisgeving oplegt.

Artikel 33.
Elektronische berichten die een beslissing bevatten of
die een beslissing uitvoeren die genomen is door de

gemeenteraad of door het college van burgemeester en
schepenen, moeten bevestigd worden met een brief
getekend naar gelang het geval door de voorzitter van
de raad of de burgemeester en medeondertekend door de
gemeentesecretaris.

Loutere mededelingen die geen verplichtingen voor het
gemeentebestuur inhouden, mogen ondertekend worden
door de clustermanagers.

Hoofdstuk 8 — Presentiegeld.

Artikel 34.
§ 1. De raadsleden ontvangen presentiegeld voor elke
vergadering van de raad waarop zij aanwezig zijn.

§ 2. De raadsleden ontvangen eveneens presentiegeld
voor elke vergadering van de algemene raadscommissie
waarop zij aanwezig zijn, tenzij deze vergadering
aansluit bij een zitting van de raad.

§ 3. De voorzitter van de raad ontvangt dubbel
presentiegeld voor elke vergadering van de raad die hij
voorzit.

§ 4. De burgemeester en de schepenen ontvangen
geen presentiegeld. De voorzitter van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn die van rechts-
wege schepen is, maar geen stemgerechtigd raadslid is,
ontvangt geen presentiegeld.

Artikel 35.
Het bedrag van het presentiegeld bedraagt 124,98 euro.
Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Artikel 36.
De presentiegelden worden aan het einde van de maand
uitbetaald volgens de aanwezigheden, zoals die blijken
uit de ondertekende presentielijsten.

Artikel 37.
Het presentiegeld is onderworpen aan een bedrijfsvoor-
heffing overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
op de Inkomstenbelastingen.

Hoofdstuk 9 — Eretitels.

Artikel 38.
De raad kan de titel van "Eregemeenteraadslid van
Liedekerke" verlenen aan een gewezen raadslid dat zijn
mandaat gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar
heeft uitgeoefend in de gemeente.

Artikel 39.
De raad kan de titel van "Ereschepen van Liedekerke"
verlenen aan een gewezen schepen die zijn mandaat
gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar heeft
uitgeoefend in de gemeente.

Artikel 40.
De betrokkene dient zijn verzoek tot verlening van een
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eretitel schriftelijk in bij de voorzitter.

Artikel 41.
§ 1. De eretitel van het mandaat van schepen of
gemeenteraadslid mag niet worden gevoerd:
1° gedurende de periode dat het mandaat van burge-

meester, schepen, gemeenteraadslid of lid van de
raad voor maatschappelijk welzijn werkelijk wordt
uitgeoefend;

2° door een door de gemeente of het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn bezoldigde persoon.

§ 2. De akte tot verlening van een eretitel vermeldt de
tekst van § 1.

Hoofdstuk 10 — Slotbepalingen.

Artikel 42.
Worden opgeheven:
1° het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 —

Gemeenteraad — Huishoudelijk reglement;
2° het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2007 —

Gemeenteraad — Presentiegeld en verplaatsingsver-
goeding.

Artikel 43.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door een
aanplakbrief die het onderwerp van het reglement
vermeldt en op de gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2013-01-24


