p.a. Martin Acke
Leegstraat 156A
9060 Zelzate

Aan de Heer Provinciegouverneur
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Zelzate, 1 februari 2004,

Betreft: Klacht tegen besluit van de gemeenteraad van 14-01-2004 tot goedkeuring van de begroting 2004.

Geachte Heer Gouverneur,
Op de gemeenteraad van 14 januari 2004 keurde de Zelzaatse gemeenteraad de begroting 2004 goed, meerderheid
tegen oppositie. Nochtans had CD&V-fractieleider Martin Acke gevraagd de stemming uit te stellen tot een
volgende gemeenteraad, ondermeer omwille van het ontbreken van het wettelijk vereiste advies van de
begrotingscommissie.
Omzendbrief BA-2002/11 van 26 juli 2002 - B.S. 23 augustus 2002 (2e uitgave) laat geen twijfel bestaan dat het
advies van de begrotingscommissie een verplichte bijlage van de begroting is. Het is bij wet opgelegd door artikel
12 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit.
Het zogenaamde advies van de begrotingscommissie van 22 december 2003 dat wel bij het aan de raad
voorgelegde begrotingsdocument 2004 gevoegd was, was een vals advies want de commissie is op die datum niet
eens samen geweest. Dit werd aan raadslid Martin Acke vooraf mondeling bevestigd door de gemeentesecretaris,
de gemeenteontvanger en schepen Hubert Stuyvaert.
De aan de gemeenteraad voorgelegde begroting 2004 was bijgevolg niet conform de wettelijke vereisten, waardoor
de goedkeuring o.i. de facto door het ambt van de Provinciegouverneur dient te worden geschorst.
Meer nog: de opname van een vals advies in de aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegde begroting 2004
is niet anders te interpreteren als valsheid in geschrifte en poging tot misleiden van de gemeenteraad. Teneinde
dergelijke toestanden in de toekomst te ontraden lijkt me een tuchtstraf voor de politieke verantwoordelijken,
burgemeester John Schenkels (schepen van begroting) en Paul Tollenaere (schepen van financiën), sterk
aangewezen.
De burgemeester weigerde tijdens de tussenkomst van raadslid Martin Acke, ook na aandringen van andere
fracties, te antwoorden op de expliciete vraag of er op 22 december 2003 al of niet een begrotingscommissie was
doorgegaan. Pas op het einde van de debatten erkende hij dat er op 22 december 2003 geen begrotingscommissie
was samen geweest. Meer nog… hij gaf toe dat dit al 15 jaar zo gebeurde. Toch liet hij zijn meerderheid het
voorstel tot uitstel van de stemming wegstemmen en de begroting goedkeuren.
Ik reken erop, geachte heer gouverneur, dat u deze onwettelijk tot stand gekomen beslissing van de gemeenteraad
zult schorsen en de politieke verantwoordelijken ter verantwoording zult roepen.
Met achting,
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