Vraag :
Geachte heer secretaris,
Geachte heer burgemeester,
Naar aanleiding van de gemeenteraad van 21 maart, wil het schepencollege de zitpenningen van de
raadsleden en OCMW-raadsleden bekend maken die zij ontvingen in uitvoering van hun mandaat op
gemeentelijk vlak.
Omdat deze zitpenningen in feite een weergave zijn van de activiteit van de gemeenteraadsleden en
omdat dit in de mededeling niet expliciet tot uitdrukking komt, zou ik van u graag volgende
informatie ontvangen:
De commissievergaderingen staan open voor alle gemeenteraadsleden, ook voor de
gemeenteraadsleden die formeel geen lid zijn van een commissie. Klopt het dat de zitpenningen
enkel worden uitbetaald aan de leden van de commissie (zoals vermeld in het jaarverslag van de
gemeente)?
Kunt u mij een lijst bezorgen van alle commissievergaderingen uit 2016 met de vermelding van de
aanwezigheden van leden van gemeenteraad en college, en daarbij vermelden wie al dan niet
zitpenningen ontvangen heeft? Ik vraag hetzelfde voor 2015, 2014, 2013.
Kunt u met ook hetzelfde bezorgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad: 2016, 2015, 2014,
2013 ?
Bedankt voor het antwoord op deze schriftelijke vraag.

Antwoord :

Geachte heer Raadslid,
Bedankt voor uw schriftelijke vraag.
Wat de zitpenningen van de Gemeenteraadsleden betreft , wordt het artikel 60 van het huishoudelijk
reglement van de Gemeenteraad nageleefd. Dit artikel bepaalt het volgende : « Voor elke
vergadering van de raad of voor elke vergadering van de commissie waarvan zij lid zijn, verleent men
presentiegeld aan de raadsleden. Een presentiegeld is verleend tot iedere raadslid als er een
gemengde commissie is. Er zal alleen maar presentiegeld betaald worden aan de leden die aanwezig
waren gedurende ¾ van de punten van de agenda ».
Dankzij uw aanvraag, hebben wij ons bestand ingevuld wat de deelname van de
gemeenteraadsleden betreft. Het Schepencollege heeft beslist deze gegevens op de website te
publiceren om de transparantie en de controle te bevorderen. Deze gegevens zullen na elke
gemeenteraadszitting of na elke vereniging van commissies bijgewerkt worden.
In bijlage, vindt U de volgende documenten :
1. De samenstelling van de Commissies
2. De deelname van de gemeenteraadsleden aan elke vergadering van de Gemeenteraad of van
de commissie voor de periode 2013-2016
We hopen hiermee uw vraag te hebben beantwoord en blijven ter beschikking voor verdere
inlichtingen.

