
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN

HET VAST BUREAU
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Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Bart Dochy, voorzitter vast bureau
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Marijn De Vos, algemeen directeur wnd.

Vaststellen van het huishoudelijk reglement van het vast bureau

Bevoegdheid
Feiten, context en
argumentatie
Besluit

)) Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 54 en 83.
) Het vast bureau stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk

reglement vast waarin het nadere regels vaststelt over zijn werking.
Het vast bureau beslist:
Artikell
Het huishoudelijk reglement van het vast bureau vast te stellen.
Artikel 2

Naar aanleiding van de uitvoering van deze beslissing worden de volgende
werkopd rachten gegeven :

)) secretariaat: op de website publiceren, in het register van bekendmaking
vermelden en de toezichthoudende overheid inlichten.

Artikel 3

De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
> secretariaat:1.

HUISHOUDELIJK REGTEMENT VAN HET VAST BUREAU

BIJEENROEPING

Artikell
I 1. Het vast bureau vergadert elke week, in principe op maandag na de
vergadering van het college van burgemeester en schepenen, en telkens wanneer
het nodig is.

S 2. Oe voorzitter roept het vast bureau bijeen en stelt de agenda op.

I 3. De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers worden ter beschikking
gesteld via het intranet.

Artikel2
S 1. Voor de vergaderingen op maandagnamiddag wordt de agenda uiterlijk op
vrijdagmiddag om 12u00 gepubliceerd voor de leden van het vast bureau.

Voor vergaderingen op een ander tijdstip, wordt het tijdstip van publiceren

bepaald door de voorzitter in overleg met de algemeen directeur.

Ook in spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode
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worden afgeweken.

I 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de

agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk
agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

Artikel 3

Leden van het vast bureau kunnen steeds punten aan de agenda toevoegen. Zij

bezorgen het punt aan de bevoegde dienst, die het verder voorbereidt. lndien er
geen specifieke dienst bevoegd is, wordt de vraag aan de algemeen directeur
bezorgd.

BESTOTEN VERGADERING

Artikel4
De vergaderingen zijn niet openbaar

Artikel 5

De leden van het vast bureau en alle andere personen die krachtens de wet of het

decreet de besloten vergaderingen van het vast bureau bijwonen, zijn tot
geheimhouding verplicht.

INFORMATIE VOOR PUBTIEK

Artikel 6
De lijst met beslissingen van het vast bureau, voorzien van een beknopte
omschrijving, worden door de voorzitter bekendgemaakt op de gemeentelijke

website zoals bepaald in artikel 285 tot 287 van het decreet over het lokaal

bestu u r.

De belangrijkste beslissingen worden ook bekendgemaakt via andere
gemeentelijke informatiekanalen.

QUORUM

Artikel 7

De algemeen directeur vermeldt de aanwezigheid van de leden van het vast

bureau in de notulen.

Artikel 8
Het vast bureau kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de

zittinghebbende leden aanwezig is.

Leden die niet (tijdig) kunnen aanwezig zijn, verwittigen telefonisch of via e-mail
de voorzitter.

WIJZE VAN VERGADEREN

Artikel9
S 1. Oe voorzitter zit de vergaderingen voor, en opent en sluit de vergaderingen.
op de voor de vergadering vastgestelde dag en het uur en zodra voldoende,leden

aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de

vergadering voor geopend.

lndien de voorzitter tijdelijk afwezig is, of als hij bij een punt betrokken partij is,

wordt hij vervangen door een van de schepenen in volgorde van hun rang, tenzij
de voorzitter zijn bevoegdheid aan een andere schepen heeft opgedragen.
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5 2. Het laten deelnemen van derden aan de vergadering is slechts toegelaten in
degevallen voorzien in het decreet over het lokaal bestuur. Buiten dezegevallen
kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts
toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen
en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming,
kwalificatie en/of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien
moeten zij door de voorzitter uitgenodigd worden. Zij kunnen in geen geval
deelnemen aan de besluitvorming.

Artikel 10

5 1. Het vast bureau bespreekt de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde, tenzij anders wordt beslist.

$ 2. Een punt dat niet op de agenda van het vast bureau voorkomt, mag niet in
bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.

WIJZE VAN STEMMEN

Artikel 11

I 1. Het vast bureau beslist collegiaal en in consensus, tenzij een lid om de
stemming vraagt.

Beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van
de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend.

Bij staking van stemmen verdaagt het vast bureau de zaak tot een volgende
vergadering. Als de meerderheid van het vast bureau de zaak vóór de
behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de
voorzitter beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende
vergaderingen over dezelfde zaak een staking van stemmen is.

ln afwijking van het vorige lid is het voorstel, in geval van staking van stemmen,
verworpen, als het vast bureau optreedt als tuchtoverheid.

$ 2. Het is voor een lid van het vast bureau verboden deel te nemen aan de
bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks
belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de
echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de
bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de
voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen.
Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van
wettelijke samenwoning hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld.

Het lid moet zelf oordelen of hij zich in een situatie van belangenvermenging
bevindt en zich moet onthouden van de beraadslaging en stemming.

Artikel12
De leden van het vast bureau stemmen niet geheim, behalve bij individuele
personeelszaken.

NOTUTEN

Artikel 13

De notulen van de vergaderingen van het vast bureau vermelden de beslissingen
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get. Marijn De Vos

Algemeen directeur wnd

van het vast bureau

Artikel14
S 1. De notulen worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen

directeur opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het
lokaal bestuur.

I 2. De notulen wordt op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring

voorgelegd.

Artikel 15

De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden
ondertekend zoals bepaald in artikel 279toï 283 van het decreet over het lokaal

bestu u r.

Aldus beslist in de zitting van 14 januari 2019,
get. Bart Dochy
Voorzitter vast bureau

Voor eensluidend uittreksel

Bart Dochy

Voorzitter vast bureau

nu.x

Marijn De Vos

Algemeen directeur wnd.
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