
 
 

 

Mondelinge vraag gesteld door Mijnheer Pierre-De Permentier : het transparantiebeleid 

en het bijhouden van een register van de door de leden van het College ontvangen 

documenten 

 

Mevrouw de Gemeentesecretaris, 

  

Ik wens het College te interpelleren over de transparantie van de documenten die de 

leden van het College in het kader van hun functie ontvangen.  

  

In een tijd waarin de beginselen van transparantie en van goed bestuur de leidraad 

moeten vormen voor de werkzaamheden van de burgemeester en schepenen, is het 

onontbeerlijk om de leden van de gemeenteraad volledig te informeren.  In toepassing 

van artikel 84 van de NGW en artikel 53 van het huishoudelijk reglement moeten de 

documenten waarover de leden van het College in de uitoefening van hun functie 

beschikken, ter kennis worden gebracht van de gemeenteraadsleden.  

  

In dit verband verzoek ik het College om samen met het bestuur na te denken over de 

beste manier om de documenten die de leden van het College ontvangen, te 

verzamelen.  Het lijkt mij haalbaar dat de Gemeentesecretaris alle documenten, studies, 

brieven, uitnodigingen, enz. die de leden van het College in het kader van hun functie 

ontvangen, met uitzondering van persoonlijke en vertrouwelijke brieven, in een register 

centraliseert.  Zo stelt de Gemeentesecretaris wekelijks een lijst op van de ontvangen 

documenten.  De lijst zal automatisch en regelmatig aan de gemeenteraadsleden worden 

meegedeeld. 

  

Een soortgelijke maatregel zal de transparantie van de werkzaamheden van het College 

en de kwaliteit van het werk van de raad verbeteren.  

  

Is het College bereid te handelen in naleving van de gemeentewet?  

  

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord en voor uw respect voor de beginselen van 

goed bestuur en transparantie. 

 

 

De heer Roberti antwoordt: 

Artikel 84 van de Gemeentewet en het Huishoudelijk Reglement regelen dat onderwerp. 

De raadsleden hebben toegang tot alle stukken en hebben altijd een antwoord op hun vragen 

gekregen. 

Er moet een vergadering worden gehouden over de wijziging van de HR van de 

Gemeenteraad. 

Het punt kan op deze vergadering worden besproken. 

 

  


