Meerderheid afwezig op eigen gemeenteraad
SVVO en Groen! waren deze avond als enige partijen aanwezig op de Oosterzeelse gemeenteraad.
Niemand van de CD&V-meerderheid kwam afgezakt naar de raadszaal voor de vergadering die zij zelf
hadden samengeroepen. Daardoor was de gemeenteraad niet in voldoende aantal aanwezig (er waren
slechts 11 raadsleden i.p.v. de minimale 12 raadsleden aanwezig)
De oppositiepartijen betreuren dat zelfs de voorzitter van de gemeenteraad niet de moed had om naar
de gemeenteraad te komen. Sinds het begin van de legislatuur drukt raadsvoorzitter Jean-Marie De
Groote (CD&V) alle raadsleden op het hart dat hij als onafhankelijk voorzitter, los van het
schepencollege, klaar staat voor álle gemeenteraadsleden (van meerderheid en oppositie).
“Vandaag stellen we vast dat van deze uitlatingen weinig aan is,” betreuren de oppositiepartijen. De
agenda van de gemeenteraad, verstuurd namens de voorzitter van de gemeenteraad (op vraag van het
Schepencollege) bevatte weinig heikele punten en zou dus zonder veel discussie kunnen worden
afgehandeld. Door het uitblijven van de aanwezigheid van alle CD&V-raadsleden werd dit echter
onmogelijk.
SVVO en Groen! betreuren dat de CD&V-meerderheid het respect voor de gemeenteraad
minimaliseert. De burgemeester haalt aan dat hij slechts 10 raadszittingen per jaar wil organiseren. Dit
is echter het decretale minimum. Er mogen gerust meer raadszittingen georganiseerd worden. Het is
dan ook vreemd dat de datum van de gemeenteraad niet gewoon wordt verlegd. Mogelijks zit de vraag
van SVVO over bijkomende info over het leerlingenvervoer hier voor iets tussen. De CD&V-fractie zou
hierover intern verdeeld zijn. Door het uitstellen van de gemeenteraad tracht ze hiermee wellicht meer
tijd te kopen.
De oppositieraadsleden hebben meteen een schrijven gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad
met een verzoek om de gemeenteraad opnieuw samen te roepen op vrijdag 8 oktober 2010 om 18u30
om de agenda, zoals vastgelegd voor vandaag, af te handelen.
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