Oppositie aanwezig op gemeenteraad van 29 september e.k.
De Oosterzeelse oppositiepartijen SVVO en Groen! willen dat de gemeenteraad van 29/09/2010 gewoon
doorgaat. Een schrapping van een gemeenteraad is - na verzending van een officiële uitnodiging - niet
mogelijk. SVVO en Groen! betreuren dat de meerderheid in het verleden nooit rekening hield met
aanwezigheden van oppositieraadsleden bij het plannen van een gemeenteraadszitting, maar dat
diezelfde CD&V-meerderheid nu een gemeenteraadszitting (officieus) annuleert omdat één
raadslid/schepen niet aanwezig kan zijn.
Op dinsdag 21/09/2010 ontvingen alle gemeenteraadsleden van Oosterzele een (rechtsgeldige)
oproepingsbrief namens de voorzitter van de gemeenteraad om aanwezig te zijn op de gemeenteraad
van woensdag 29/09/2010. Op donderdag 23/09 werd een bericht overgemaakt dat “het college van
burgemeester en schepenen het opportuun acht om, bij nader inzien, toch geen zitting van de
gemeenteraad te houden op 29 september.”

Ter verantwoording werd ingeroepen dat dit jaar reeds 7 zittingen van de gemeenteraad werden
gehouden en bovendien de punten die op de dagorde staan niet hoogdringend zijn.

De echte reden is echter dat één van de schepenen niet aanwezig kan zijn op de raadszitting.
De verenigde oppositie: “Met de inwerkingtreding van het nieuw gemeentedecreet (begin deze
gemeentelegislatuur) beoogt de Vlaamse Regering o.a. de rol van de politieke organen te versterken, en
meer bepaald de beleidsbepalende rol van de gemeenteraad (lees: ruimte voor politiek debat). Verder
was het ook de bedoeling om de instrumenten voor de democratische controle van de raadsleden op de
werking van de uitvoerende colleges en van het gemeentelijk bestuur verbeteren. We stellen vandaag
vast dat hier weinig sprake van is. Omdat één lid van het schepencollege afwezig zou zijn, mogen de
gemeenteraadsleden hun controlefunctie niet uitoefenen.”

SVVO en Groen! hopen dat alle raadsleden hun plicht vervullen en aanwezig zullen zijn op de
raadszitting. Alvast wordt op de aanwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad gerekend. Hij heeft
tot op heden getracht om de voorzitter van alle gemeenteraadsleden te zijn en riep deze gemeenteraad
zelf samen.
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De voltallige gemeenteraad opteerde er, begin deze legislatuur immers voor om een raadslid buiten het
college aan te wijzen als voorzitter van de gemeenteraad. Dit zou moeten bijdragen tot de versterking
van de rol van de gemeenteraad als controlerende instantie ten aanzien van de uitvoerende
mandatarissen. Deze afzonderlijke voorzitter zou - zo stelt ook het gemeentedecreet - ook de werking van
de gemeenteraad sterker benadrukken door hem een meer onafhankelijke positie te geven ten opzichte
van het college.

De SVVO-fractie diende 3 bijkomende punten in ter aanvulling op de agenda van de gemeenteraad.
Groen! diende 1 aanvullend agendapunt in. Beide partijen hopen dat deze punten eveneens worden
overgemaakt aan de raadsleden en het publiek en dat deze ook kunnen worden behandeld op de
raadszitting van woensdag a.s..

27 september 2010
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