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Gemeenteraadslid
Fractieleider CD&V

Betreft: Onregelmatig vergaderen van de gemeenteraad – laattijdige verslaggeving schepencolleges.

Geachte Mevrouw,
Geachte Heren,
De CD&V maakt in Zelzate geen deel uit van het college van burgemeester en schepenen. Dit maakt het
voor de “gewone” gemeenteraadsleden extra moeilijk om op de hoogte te blijven van het bestuur van de
gemeente. Hiervoor zijn twee dingen noodzakelijk:
1) Het regelmatig vergaderen van de gemeenteraad:
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet een maandelijkse raadszitting, uitgezonderd in de vakantiemaanden juli en augustus. Dit jaar gingen tot nu toe slechts drie zittingen door: op 8
en 9 maart en op 9 mei. Niettegenstaande mijn herhaaldelijk aandringen blijft het schepencollege
weigeren om dit reglement toe te passen. Het gebeurt bovendien regelmatig dat het schepencollege
twee zittingen groepeert met één of twee dagen verschil zodat de gemeenteraadsleden amper de tijd
krijgen om de vergaderingen degelijk voor te bereiden. De zeven dagen voorbereidingstijd die bij wet
voor een zitting is voorzien wordt op die manier herleid tot acht à negen dagen voor twee zittingen.
2) Een goede rapportering van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen:
Het college van burgemeester en schepenen vergadert om de één à twee weken. Daarvan worden
notulen opgemaakt die ter inzage kunnen worden opgevraagd door de gemeenteraadsleden. De vrijgave
van deze verslagen laat regelmatig twee à drie maanden op zich wachten. De goedkeuring ervan vaak
nog langer. Op die manier is het voor de gemeenteraadsleden onmogelijk om voldoende op de hoogte te
blijven van de werking van het gemeentebestuur. Het laatste beschikbare collegeverslag vandaag
dateert van 21 maart 2006! Diverse opmerkingen hieromtrent leidden de voorbije jaren slechts tot
tijdelijke inhaaloperaties. Op een structurele verbetering blijft het wachten.
Graag vernam ik welke inspanningen het schepencollege zal doen om de situatie te verbeteren.
Het verleden indachtig zie me alvast verplicht om voor beide aspecten klacht in te dienen bij de heer
provinciegouverneur.
Met achting,

Leegstraat 156A 9060 Zelzate

Gsm 0479-74.76.47

Tel. 03-730.32.23 (kantoor)

e-mail martin.acke@zelzate.be

