Gouverneur schorst 12 raadsbeslissingen en stelt
voltallige Oosterzeelse oppositie in het gelijk.
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Gouverneur Jan Briers heeft 12 gemeenteraadsbeslissingen van de raadszitting van
30 januari van de gemeenteraad van Oosterzele geschorst. De raadsbesluiten werden
geschorst omdat ze werden genomen in strijd met de Vlaamse decreetgeving.
Hierdoor stelt de gouverneur de voltallige Oosterzeelse oppositie in het gelijk, nadat
die een gezamenlijke klacht hierover hadden ingediend.
Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus: “ We hebben met de voltallige oppositie klacht
ingediend bij de gouverneur omdat de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers
in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om twee redenen in strijd was met de
Vlaamse decreetgeving. Vooreerst werden de beslissingen niet in geheime stemming
genomen, hoewel het gemeentedecreet dit zo voorschrijft. Principiëler was de reden dat de
kandidaten voor bestuursmandaten met raadgevende stem – die enkel en alleen kunnen
worden toegekend aan leden van de oppositie – systematisch werden weggestemd door de
CD&V/N-VA meerderheid, hoewel de kandidaten door de gezamenlijke oppositie werden
voorgedragen. Dit is in strijd met de letter en de geest van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.”
Barbara Redant, fractieleider Groen: “De gouverneur is heel duidelijk in zijn beslissing en
geeft ons over de volle 100% gelijk naar de gegrondheid van de klacht. Hij verwijst daarbij
ook naar een duidelijk standpunt hierover van bevoegd Minister Geert Bourgeois (N-VA)
n.a.v. van vragen hierover in het Vlaams Parlement van Bart Caron en Sas van Rouveroij.
De minister haalde daarin ook aan dat hij van mening is dat hoewel leden met raadgevende
stem geen beslissingsbevoegdheid hebben, ze met hun raadgevende stem toch een
meerwaarde kunnen bieden aan de werking van het betrokken samenwerkingsverband en
hun invloed kunnen laten gelden op het besluitvormingsproces.”
De minister weerlegt daarmee ook de onterechte uitlatingen van schepen Jan Martens (NVA) die zich openlijk afvroeg of de oppositie nu zelf geloofde dat extra Oosterzeelse
oppositie in de raden van bestuur voor onze inwoners een meerwaarde zou betekenen als
we daarmee de steun uit andere gemeenten verliezen?
Op de gemeenteraad van gisteren, woensdag 20 juni, kon de meerderheid nog geen
antwoord geven op de vraag hoe men dit dossier nu verder zal behandelen. Filip Michiels:
”Het is zo dat de fouten die werden gemaakt door de Oosterzeelse CD&V/N-VA-

meerderheid, gevolgen kunnen hebben voor alle intercommunales waarvan de aanduiding
van de vertegenwoordigers werden geschorst. Al deze samenwerkingsverbanden houden
rond deze periode hun algemene vergaderingen, waarin beslissingen worden genomen over
de samenstelling van de besturen. Wij zoeken momenteel uit in welke mate dat de
beslissingen van al deze algemene vergaderingen al dan niet correct zijn.”
Heel concreet gaat het over volgende samenwerkingsverbanden, waarvan de
vertegenwoordiging uit Oosterzele niet rechtsgeldig gebeurde: Finiwo, Imewo,
Burensportdienst Schelde-Durme, Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen, Welva, Route
42, Erfgoedcel Viersprong Land van Rhode, Ilva, Solva, Cipal, Veneco² en Westlede.
Barbara Redant: ”We pleiten ook voor billijkheid. De meerderheid geeft aan dat wij als
oppositie enkel uit zijn op ‘postjes’. Daar gaat het niet om. Wij willen dat onze gemeente zo
goed en sterk als mogelijk vertegenwoordigd is in de samenwerkingsverbanden. Gisteren
werd zo , vb in een dossier van ‘De Lijn’ook duidelijk dat vertegenwoordigers van de
meerderheid die nu werden aangeduid,niet altijd alle bezorgdheden uit de gemeente
meenemen naar de algemene vergaderingen. In het verleden deden wij dat als
vertegenwoordiger uit de oppositie wel. We hopen dat daar in de toekomst verandering kan
in komen.”
De heraanduiding van deze vertegenwoordigers zal wellicht gebeuren op de gemeenteraad
van augustus, geeft de meerderheid aan. Open Vld plus, Groen en onafhankelijk raadslid
Marjolein De Spiegeleire zullen dan opnieuw gezamenlijk kandidaten uit de oppositie
voordragen voor deze vacante functies.
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