Verslag raadscommissie ad hoc: 11 december 2013
Openbare zitting
Aanwezige leden: Koen Van Roey, voorzitter, Erwin Cleopater, ondervoorzitter, René De Becker,
Julia De Coster, Tom Jespers, Melody Debaetselier, effectieve leden van de raadscommissie, en Roger
Broos,lid met raadgevende stem.
Afwezige leden: Mia Vandervelde, Katrijn Willems, effectief leden, en Marinus van Greuningen, lid
met raadgevende stem.
Aanwezig in het kader van de agendapunten:
Chris Taes (burgemeester), Bart Nevens (schepen), Kristien Goeminne (schepen), Harold Vanheel
(schepen), Sabine Ledens (schepen), Julia De Coster (gemeenteraadslid), Francis Peeters
(gemeenteraadslid).

Agenda:
1. toelichting over de werking van intercommunales door de afgevaardigden in de raden van bestuur
van Ecowerf, IGO, Interleuven, Iverlek en Finilek.
2. aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad.

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur

1. toelichting over de werking van intercommunales
De voorzitter nodigt de gemeentelijke vertegenwoordigers uit om een korte toelichting te
geven over doel, werking en ev. projecten/verwezenlijkingen in 2013 . Deze toelichting wordt
gegeven door:
de heer Francis Peeters voor IGO
de heer Bart Nevens voor Ecowerf
mevrouw Julia De Coster voor Interleuven
de heer Harold Vanheel voor Finilek
mevrouw Sabine Ledens voor Iverlek
Na elke toelichting kunnen de commissieleden vragen stellen die door de vertegenwoordigers
worden beantwoord.
De leden van de commissie konden hun vragen voor alle andere
intercommunales/samenwerkingsverbanden vooraf indienen, zodat ze op de
commissievergadering kunnen worden behandeld.
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen werd ingediend.
2. aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
De voorzitter verleent het woord aan de gemeentesecretaris. Deze geeft toelichting bij de
aanpassingen aan het reglement.
Het betreft hoofdzakelijk aanpassingen nodig ingevolge de wijziging van het
Gemeentedecreet. De tekst van de aanpassingen is meestal letterlijk overgenomen uit het
Gemeentedecreet.

Vanaf 2014 zal de uitnodiging van de gemeenteraad uitsluitend via Verifieer worden
verstuurd. Gemeenteraadsleden die over geen elektronische identiteitskaart beschikken
kunnen op hun vraag de uitnodiging nog per post ontvangen.
De voorzitter vraagt of er nog iemand iets wenst te vragen.
De burgemeester vraagt het woord.
De burgemeester vindt het bijzonder jammer dat er vanuit de oppositie zo weinig
belangstelling is voor de vergadering. Deze vergaderingen zijn juist bedoeld om iedereen en
in het bijzonder de oppositie de kans te bieden zich degelijk te kunnen informeren over de
werking van de gemeente en de instellingen waar de gemeente is bij aangesloten.
De voorzitter sluit de zitting omstreeks 21u05.
De verslaggever,

Paul Lebrun
gemeentesecretaris

