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PERSBERICHT 
 

 

Oosterzele, 6 maart 2013 

 

De verenigde Oosterzeelse oppositie lanceert voorstellen om de gemeenteraadszittingen meer 

openbaar te maken. 

“Raadszittingen moeten te volgen zijn voor alle inwoners” 
 

De raadzaal van het Oosterzeels gemeentehuis, is o.m. wegens de ligging op de eerste verdieping, 

moeilijk toegankelijk 

voor minder mobiele 

personen. SVVO en 

Groen zijn er van over-

tuigd dat de hele ge-

meenteraad nastreeft 

om zo veel mogelijk 

inwoners bij het Oos-

terzeels beleid te be-

trekken. Daarom wil-

len de 2 oppositiefrac-

ties dat de raadzittin-

gen door in principe 

alle inwoners gevolgd 

kunnen worden. De 2 

partijen doen daarom 

gezamenlijk een aantal 

voorstellen om dit te realiseren, zodat open bestuur geen dode letter wordt. 
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“Omwille van de moeilijk toegankelijke raadszaal, willen we uitkijken naar één of meerdere nieuwe 

locaties die wel toegankelijk zijn, ook voor personen met een beperking,” geeft SVVO-raadslid Filip 

Michiels aan. “Bovendien willen we ook onderzoeken of de raadszittingen telkens afwisselend in een 

andere deelgemeente kunnen worden georganiseerd, zoals dit momenteel - op intergemeentelijk 

vlak - ook reeds gebeurt bij de politieraadszittingen. De gemeente heeft met o.a. recente gemeen-

schapscentra als “GC De Kluize” op de grens tussen Scheldewindeke en Oosterzele, “GC Ijzeren Hek-

ken” in Landskouter en “GC De Ganck” in Moortsele al verschillende locaties die wél vlot toegankelijk 

zijn. En die moeten in overweging worden genomen,” aldus de SVVO’er. 

 

Barbara Redant van Groen geeft ook aan dat er nog andere problemen zijn in de huidige raadzaal: 

“De debatten in de gemeenteraad zijn moeilijk te volgen, o.a. wegens de niet optimale opstelling van 

de raadstafel. Verschillende raadsleden die met elkaar in debat gaan, kunnen elkaar niet altijd zien 

én horen. Maar ook voor het publiek zijn de debatten niet te volgen, omdat de oppositie met de rug 

naar het publiek zit, waardoor in een discussie enkel het standpunt van het schepencollege verstaan-

baar is. De onverstaanbare debatten houden dan ook meestal het publiek weg, zo horen wij,” aldus 

Redant. 

 

SVVO en Groen doen op 

de gemeenteraad van 

13 maart nu het voor-

stel om een gemengde 

werkgroep op te richten 

met ambtenaren en po-

litici om een proefpro-

ject op poten te zetten 

in de zoektocht naar de 

ideale locatie(s) voor 

gemeenteraadzittingen. 

Na afloop van die 

proefperiode (waarbij 

de verschillende locaties 

worden uitgetest, de 

raadstafel in U-vorm wordt opgesteld en de raadszitting eventueel worden versterkt (microfoons) 

kan dan worden beslist welke de beste opties zijn. “In het geval wordt beslist om definitief te werken 

met microfoons, kan het ook worden beslist om de raadszittingen op te nemen of zelfs live uit te 

zenden via de gemeentelijke website. Dit zou pas een teken zijn van open democratie,” besluiten Mi-

chiels en Redant. 

 

Meer info: 

Filip Michiels (SVVO)                     0498 50 01 04 
Barbara Redant (Groen)               0479 50 20 52  
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Ontwerp raadsbesluit 

Principe-beslissing – op voorstel Filip Michiels, Barbara Redant, Carine Schamp, Michiel Van Der 

Heyden, Pascal Fermon, Luc Verbanck, Guy De Smet, Marjolein De Spiegeleire en Ruben De Gus-

seme  - tot het oprichten van een gemengd (politiek/ambtelijke) werkgroep ter voorbereiding van 

het toegankelijker maken van de raadszittingen. 

Toelichting 

Bij de aanpassing van het gemeentedecreet, nam de Vlaams minister van binnenlands bestuur in zin 

memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet het volgende op: “Wat de gemeentelijke organen 

betreft wordt de verhouding tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, 

de burgemeester en de administratie hertaald, waarbij resoluut gekozen wordt voor een versterking 

van de gemeenteraad en van de positie van de verkozen raadsleden.” 

Die uitgangspositie geeft aan dat de gemeenteraad hét centrale bestuur is van de gemeente. Het 

moet dan ook de bedoeling zijn om de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid van het bestuur te be-

trekken. Dit is enkel mogelijk wanneer de inwoners ook effectief van alles op de hoogte zijn. 

Het moet dus de bedoeling zijn om zo veel mogelijk inwoners de mogelijkheid te geven om de be-

sluitvorming binnen de gemeenteraad te volgen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. De ver-

schillende fracties die in de huidige raad zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma ook aangege-

ven hier belang te willen aan hechten. 

Zo is in het programma van SVVO opgenomen: “Het bestuur is er niet voor zichzelf, maar voor de 

mensen. Gemeenteraadszittingen kunnen worden opgenomen en live op het internet gevolgd wor-

den, zodat de burgers kunnen zien wat hun vertegenwoordigers beslissen.”  

Groen stelt in haar programma: “Openheid van bestuur is in de wet ingeschreven, maar blijkt inde 

praktijk vaak ver weg. Nochtans is absolute openheid en transparantie een basisvoorwaarde voor 

meer lokale democratie.” 

En CD&V/N-VA omschreef het als volgt: “We voeren een open beleid! We maken tijd voor overleg 

met alle betrokkenen en streven ernaar dat beleidsbeslissingen gedragen worden door de inwoners. 

Medeverantwoordelijkheid, échte inspraak en participatie van de inwoners aan het gemeentebeleid 

door het voeren van een open beleid in dialoog met de bevolking.” 

De indieners van dit voorstel willen met deze beslissing betrachten om  net dat open beleid te reali-

seren. En dan  is het aangewezen om hier van in het begin van de legislatuur werk van te maken. 

De raadszaal van het gemeentehuis is momenteel niet vlot toegankelijk (senioren, andersvaliden,…) 

en bovendien is het van uit het publiek soms moeilijk om discussies te volgen omwille van de opstel-

ling van de raadstafel. Daarom wordt voorgesteld om de gemeenteraden op een andere locatie te 

laten doorgaan, waardoor de raadszittingen makkelijker toegankelijk zijn, én bovendien dichter bij de 

burger komen. 

Het zou wel de bedoeling zijn dat, desgewenst, de huidige raadszaal haar ceremoniële functie kan 

behouden voor huwelijken e.d.m.  

Wat betreft de locatie 
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De indieners stellen voor om: 

1. Een proefperiode op te starten, waarbij in elke deelgemeente telkens één locatie wordt uit-

gekozen om een raadszitting te laten doorgaan. Deze locaties worden, samen met de ge-

meentelijke diensten, onderzocht op hun haalbaarheid om hier raadszittingen te laten door-

gaan. Hiervoor wordt een gemengde (politiek/ambtelijke) werkgroep opgericht, waarin elke 

fractie is vertegenwoordigd. 

2. De eerste 6 raadszittingen nà realisatie en goedkeuring van het ontwerp door de werkgroep, 

vindt de gemeenteraad telkens plaats in een andere deelgemeente, op een andere locatie. 

(vergelijkbaar met systeem van politieraadszittingen) 

3. Na afloop van deze 6 raadszittingen, wordt een evaluatie gehouden, waarbij gekeken wordt 

naar zowel de praktische kant (hoe toegankelijk is de locatie) als naar de publiekswerking 

(brengt dit systeem meer inwoners naar de raadszittingen).  

4. Daarna kan beslist worden: 

a) Om de raadszittingen definitief afwisselend in elke deelgemeente laten plaatsvinden 

b) Om de raadszittingen definitief afwisselend in enkele verschillende deelgemeenten  te 

laten plaatsvinden (vb. 2, 3, 4 beste locaties) 

c) Om de raadszittingen steeds te laten plaatsvinden op dezelfde locatie, maar een andere 

dan de huidige raadszaal. 

d) Om de raadszittingen verder te laten plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Locaties die kunnen worden overwogen (niet limitatieve lijst, verder te bekijken met gemengd poli-

tiek/ambtelijke werkgroep): GC De Kluize, GC De Ganck, GC ’t Ijzeren hekken, polyvalent zaaltje bibli-

otheek/muziekschool Scheldewindeke, De Kring Balegem, OCMW-raadzaal, ’t Zaaltje (Gijzenzele),… 

Wat betreft de opstelling 

De huidige opstelling van de raadstafel, zorgt er bovendien voor dat het van uit het publiek moeilijk is 

om de raadszittingen te volgen. Debatten vinden plaats tussen de meerderheid en de oppositiefrac-

ties, maar de oppositie zit met de rug richting publiek, wat het voor het publiek onmogelijk maakt om 

laatstgenoemde te verstaan. Daardoor kan het publiek de debatten weinig of niet volgen. Bovendien 

kunnen de verschillende oppositiefracties elkaar nu niet zien, wat vreemd is om in discussie te gaan. 

Bij het uitwerken van het systeem van de wijzigende locaties, is het dus: 

1. …belangrijk rekening te houden met het opstellen van de raadstafels. In héél wat gemeen-

ten, wordt de raadstafel in een U-vorm opgesteld. Hierdoor kunnen de sprekers elkaar bijna 

allemaal zien én kan ook het publiek de voltallige gemeenteraad zien én horen. 

 

2. …belangrijk, afhankelijk van de locatie, eventueel te werken met geluidsversterking. Dit kan 

op verschillende wijzen georganiseerd worden: 

a) Een paar centrale micro’s opstellen (cf. systeem bij raadszitting in vorige legislatuur die 

in het Oosterzeels dialect doorging). 

b) Draadloze microfoons ter beschikking stellen, die kunnen worden doorgegeven.  

c) Een vast microsysteem aan te kopen/te huren 
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Deze geluidsversterking kan er mee voor zorgen de verstaanbaarheid van alle raadsleden wordt ge-

optimaliseerd. Verder kan een geluidsopname (of live-streaming) gerealiseerd worden, wat de open-

baarheid van de raadszittingen in elk geval nog vergroot. 

Motivatie 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet zoals gecodificeerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 en be-

krachtigd bij Artikel 1 van de Wet van 26 mei 1989;  

Gelet op de Artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen;  

Gelet op de Artikels 2, 3 en 4 van het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur;  

Gelet op de Artikels 42 en 43, 57, 182, 188 en 189, 199 tot en met 220, 251  tot en met 260 van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen); 

Overwegende dat de raadszaal niet voor iedereen toegankelijk is; 

Overwegende dat het de betrachting moet zijn alle inwoners de mogelijkheid te bieden de raadszit-

tingen te volgen; 

Overwegende dat dit kan versterkt worden door de raadszittingen te laten doorgaan op een andere 

(gelijkvloerse) locatie, aangevuld met het invoeren van een wisselende locatie (verschillende deel-

gemeente) waar de raadszittingen plaatsvinden; 

Overwegende dat ook de opstelling van de raadstafel belangrijk is om de debatten van de raad te 

kunnen volgen (zowel voor de raadsleden als voor het publiek); 

Overwegende dat de bestaanbaarheid van de raadsleden kan geoptimaliseerd worden door gebruik 

te maken van geluidsversterking; 

Op voorstel van de SVVO- en de Groen-fractie;  

Besluit 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan tot het oprichting van een gemengd (ambtelijk/politieke) werk-

groep voor het verder uitwerken van een voorstel om de raadszittingen zo toegankelijk mogelijk te 

maken, in overweging nemende dat het de betrachting is een proefsysteem op poten te zetten om 

raadszittingen op wijzigende locaties (per deelgemeente) te laten doorgaan. 

Artikel 2: De dienst secretariaat en onthaal te belasten met de opdracht tot het bijeenroepen van de-

ze werkgroep, binnen de maand na het nemen van deze beslissing. Elk van de politieke fracties heeft 

minimaal één vertegenwoordiger in deze werkgroep, alle raadsleden die wensen te participeren zijn 

welkom op deze vergadering. 

Artikel 3: Deze werkgroep verder te belasten met het uitwerken van een concreet voorstel voor de 

proefperiode. 

Artikel 4: Binnen de periode van 3 maand na de proefperiode een evaluatie te organiseren over dit 

systeem. 

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst Secretariaat en Onthaal 


