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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare zitting van dinsdag 30 april 2019

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, D'HONT Tom, THOMAS Steven, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

2. AANPASSEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD

Feiten en context

Artikel 38 DLB verplicht de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode zijn werking nader te 
regelen in een huishoudelijk reglement. De gemeenteraad keurde in zitting van 29 januari 2019 het 
huishoudelijk reglement goed.

Om de gemeenteraad zo efficiënt mogelijk te organiseren, wordt voorgesteld om de wijze van stemmen 
aan te vullen met een stemming per fractie. 

Artikel 26, §3 bepaalt dat de gemeenteraadsleden mondeling stemmen. Er wordt voorgesteld om §3 als 
volgt te wijzigen:

§ 3. - De gemeenteraadsleden stemmen per fractie behalve als een van de aanwezige leden de 
mondelinge stemming vraagt. De stemming per fractie gebeurt als volgt. De fractieleider geeft 
mondeling de keuze van de fractie weer door het uitspreken van ‘akkoord’, ‘niet akkoord’ of 
‘onthouding’. De fractieleider kan de verantwoording van zijn stemgedrag laten opnemen in de notulen.

Op voorstel van de voorzitter.

Bevoegdheid

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Tussenkomsten

Raadslid Herman De Coker vraagt om in §3 van artikel 26 toe te voegen dat wanneer één van de 
raadsleden verzoekt om mondeling te stemmen, dit een individuele mondelinge stemming betreft.
Hiermee wordt eenparig ingestemd.

Enig artikel
Het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt goedgekeurd.



Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
algemeen directeur voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 16 mei 2019

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
Algemeen directeur Voorzitter
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