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Zelzate, 17 januari 2002,

Betreft: Klacht i.v.m. niet bespreking van agendapunten op gemeenteraadszitting te Zelzate.

Geachte Heer Gouverneur,
Door een onvoorzien oponthoud kwam ik twee minuten te laat aan op de gemeenteraadszitting van 18 december 2001. De burgemeester maakte hiervan misbruik om de eerste tien agendapunten in ijltempo zonder bespreking te behandelen. Ik wens hiertegen klacht in te dienen.
Toen ik om 18u02 de raad vervoegde, startte de burgemeester juist de bespreking van de OCMWbegroting 2002, het elfde punt van de agenda. Op dat moment was wellicht amper het aanwezigheidsquorum bereikt want samen met mij vervoegden nog verschillende andere schepenen (waaronder dhrn. Uyttendaele en Stuyvaert) en raadsleden de vergadering.
Uit mededelingen van aanwezige personen en via raadpleging van de bandopname van de zitting nadien is
gebleken dat de burgemeester, toen hij mijn afwezigheid opmerkte, de raadsleden aanmaande om snel
plaats te nemen teneinde de zitting aan te vangen.
De eerste 10 agendapunten waren door de oppositie toegevoegde punten die, door het niet laten doorgaan
van de geplande gemeenteraadszitting van 8 november, doorgeschoven waren naar de eerstvolgende zitting
(zie mijn klacht van 8 november 2001 hieromtrent).
Uit de geluidsband bleek dat de burgemeester in ijltempo, één voor één deze agendapunten voorlas, met
telkens de bemerking “Mijnheer x is hier niet” (x = indiener van het punt). In 55 seconden werden aldus de
eerste 10 agendapunten zonder enige bespreking behandeld. Ook verder in de raadszitting gaf de burgemeester de gemeenteraad geen gelegenheid meer om deze punten te bespreken.
Volgens de nieuwe gemeentewet is het de gemeenteraad en niet de voorzitter die meester is over de agenda. De burgemeester heeft zijn bevoegdheid overschreden door het standpunt van de gemeenteraad i.v.m.
de behandeling van de eerste 10 agendapunten niet eens te vragen en zelf te beslissen tot niet bespreking.
Zo is er op geen enkel moment gestemd over het al of niet bespreken.
Tegen deze handelswijze van de burgemeester wens ik klacht in te dienen. Ik vraag dat hij hiervoor onderworpen wordt aan een tuchtmaatregel.
Met achting,

Gemeenteraadslid

