
 
 
 

Oosterzele, 3 februari 2013 

 

De CD&V-meerderheid eindigde de legislatuur met het naast zich neerleggen van de decreetgeving 

inzake het gemeentelijk bestuur. Een goeie maand later, op de eerste gemeenteraad ná de 

installatievergadering, overschrijdt de nieuwe bestuursploeg van Oosterzele opnieuw de 

decreetgeving, ditmaal op vlak van het intergemeentelijk beleid.  

“De CD&V/N-VA-meerderheid kent de Vlaamse decreetgeving blijkbaar niet én N-VA gaat bovendien 

nog eens lijnrecht in tegen het beleid van haar eigen viceminister-president Geert Bourgeois,” stelt 

SVVO.  

Op de gemeenteraad van woensdag 30 januari stonden een aantal punten geagendeerd over de 

samenstelling van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit zijn de intercommunales die 

instaan voor bijvoorbeeld de afvalophaling (Ilva), het uitbaten van crematoria (Westlede), de creatie 

van nieuwe bedrijfsvestigingsplaatsen en woongelegenheden (Veneco en Solva,…) 

Voor de samenstelling van deze raden van bestuur bestaan specifieke regels, die bepaald worden in 

het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze 

decreetgeving heeft de CD&V en N-VA-meerderheid gewoon naast zich neergelegd en als 

onbestaand beschouwd op de jongste gemeenteraad. 

Het artikel 52 van dit decreet stelt over de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen 

(zoals hierboven een aantal opgesomd staan): “Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 

deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide 

afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. De statuten vermelden de criteria die bepalend 

zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de 

betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 

het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn.” 

“SVVO en Groen! hadden daarom – constructief - gemeenteschappelijke voordrachtsdocumenten 

ingediend waarbij de verschillende oppositiepartijen elk een aantal kandidaten voordroegen om die 

controletaak binnen de intergemeentelijke verengingen op zich te nemen,” schetst Carine Schamp 

(SVVO), die voorheen reeds zetelde in die functie binnen de raad van bestuur van Solva. “Groot was 

onze verwondering toen burgemeester Van Durme aankondigde dat er  afspraken waren  gemaakt 

op provinciaal niveau met de andere CD&V/N-VA fracties om geen kandidaten van de oppositie te 

steunen.” 



In de vorige legislatuur heeft SVVO vanuit die controlefunctie in de raad van bestuur getracht om te 

wegen op het beleid. SVVO diende onder meer voorstellen in om het opbrengstafval gratis te laten 

aanbieden op de containerparken van ILVA. De oppositiepartij kaartte ook de té hoge prijzen aan van 

de projectsite Pastorie Windeke, rond de woningbouw van Solva in het centrum van Scheldewindeke. 

Waarna de prijzen hiervan op het einde van de voorbije legislatuur neerwaarts werden aangepast. 

SVVO kan alleen maar vaststellen dat CD&V noch N-VA pottenkijkers willen bij wat de Oosterzeelse 

meerderheid uitvoert en bespreekt binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar 

het deel van uitmaakt.   

Dit is volledig in strijd met het Vlaamse beleid. Het is bovendien N-VA-minister Geert Bourgeois die 

de democratisering vooropstelt. In zijn beleidsbrief 2010-2011 stelde hij hierover het volgende:  

“In alle geval moeten we ook werk maken van een betere en meer doorzichtige 

informatiedoorstroming vanuit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de 

lokale besturen, waaronder ook alle raadsleden, zowel van meerderheid als oppositie.” 

“Gemeentelijk beleid is meer dan zo maar doen wat je wil en jou het beste uitkomt. Er zijn regels en 

wetten na te leven, ook voor zij die een absolute meerderheid behalen bij de 

gemeenteraadverkiezingen,” aldus Filip Michiels. 

De decreetgeving is duidelijk. De ministeriële omzendbrief over de toepassing van het decreet 

houdende de intergemeentelijke samenwerking nog meer. 

“Overeenkomstig artikel 52 zetelen in de raad van bestuur minstens één en hoogstens vijf 

mandatarissen met raadgevende stem, rechtstreeks benoemd door de gemeente(n) en 

gekozen uit de oppositieraadsleden.”  

Bovendien stellen ook de statuten van verschillende samenwerkingsverbanden dat er ruimte moet 
geboden worden aan oppositieraadsleden:  

 Zo bepaalt artikel 14 van de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILVA 
(afvalintercommunale) dat de raad van bestuur wordt aangevuld door vijf 
oppositieraadsleden uit de gemeenteraden die door deze laatste worden aangeduid en op 
basis van het relatief aantal stemmen dat hun partij bij de verkiezingen heeft bekomen, 
worden gerangschikt. 

 Een tweede voorbeeld zijn de statuten van de intercommunale vereniging voor 

crematoriumbeheer (Westlede), die bepalen in het artikel 13 § 4 “Iedere deelnemende 

gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een 

gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel 

uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van 

het OCMW, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering” 

Filip Michiels: “SVVO zal daarom opnieuw een klacht indienen, ditmaal bij de (nieuwe) 

provinciegouverneur Jan Briers, om de beslissingen hierover op de jongste gemeenteraad ongedaan 

te maken. SVVO zal de uitspraak van de gouverneur hierover afwachten en nadien normaal opnieuw 

een voordracht doen van kandidaten van SVVO en Groen voor de invulling van die controletaken 

binnen de intercommunales waar Oosterzele deel van uitmaakt.” 
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