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Afwezig:

3. ALGEMEEN BESTUUR Bestuur gemeente. Aanpassing huishoudelijk
reglement gemeenteraad n.a.v. Besluit Vlaamse Regering van 10 september
2021. Addendum. Goedkeuring.
Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 20, 40, 41 en 54.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of
hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen, inzonderheid artikel 1 en 5.
De gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 houdende goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2020.
Feiten en context
Bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale
democratie is decretaal de mogelijkheid ingeschreven om hybride of digitaal te vergaderen. Het fysiek
vergaderen blijft het uitgangspunt voor de vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan
enkel digitaal of hybride vergaderen onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het
huishoudelijk reglement. Elk lokaal bestuur is volledig vrij om al dan niet te voorzien in de mogelijkheid
van digitaal en/of hybride vergaderen. Het voorstel is daarom om enkel te voorzien in de mogelijkheid
van digitaal vergaderen, naast de fysieke vergadering.
De democratische principes die voor een fysieke vergadering gelden, blijven van toepassing en moeten
gegarandeerd zijn bij digitale vergaderingen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 legt verschillende voorwaarden op opdat
de gemeenteraad op digitale wijze kan vergaderen:
-

-

de openbaarheid van de vergadering zoals vermeld in artikel 28 van het decreet Lokaal Bestuur
van 22 december 2017 moet gewaarborgd blijven door het feit dat de bevolking op afstand via
een audiovisuele liveverbinding kan volgen
het publiek vindt via de webtoepassing van de gemeente de dag en het tijdstrip van de
vergadering en de link naar de livestream
de agenda en de dossiers die erop betrekking hebben, worden minstens digitaal aan de
raadsleden ter beschikking gesteld
ieder lid heeft afzonderlijk digitaal toegang tot de beraadslaging en de stemming
de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar op een wijze waardoor hun identiteit kan worden
vastgesteld
de voorzitter is in staat om de orde te handhaven
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-

bij een stemming over een onderwerp waarvoor geen geheime stemming is voorgeschreven,
maakt ieder lid dat aan de vergadering deelneemt, zijn stem uitdrukkelijk kenbaar. De voorzitter
controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk bekend.
Bij een geheime stemming wordt de stemming op zodanige digitale wijze georganiseerd dat de
voorzitter de authenticiteit van de uitgebrachte stem kan controleren, waarbij een geheime stem
niet herleid kan worden tot het lid dat de stem heeft uitgebracht. De voorzitter maakt de uitslag
onmiddellijk bekend.

BESLUIT:

met algemeenheid van stemmen

Art.1. De gemeenteraad beslist om het addendum van het huishoudelijk reglement van de raad als volgt
goed te keuren:

Addendum huishoudelijk reglement gemeenteraad
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 januari 2022.
DOEL
Artikel 1.
Door een wijziging aan het decreet lokaal bestuur (decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse
decreten, wat betreft de versterking van de lokale democratie) mogen raden beslissen om digitaal
en/of hybride (deels fysiek en deels digitaal) te vergaderen. Dit vraagt een aanpassing van het
huishoudelijk reglement in de vorm van een addendum.
De gemeenteraad keurde in zitting van 27 januari 2022 onderhavig addendum van haar huishoudelijk
reglement goed, dat de voorwaarden voor een virtuele vergadering vastlegt. Er wordt niet in de
mogelijkheid voorzien om hybride te vergaderen. Dit addendum legt de bepalingen, de (uitzonderlijke)
omstandigheden en de wijze waarop digitaal vergaderd kan worden door de gemeenteraad, vast.
Artikel 2.
De vergaderingen van de gemeenteraad gaan ofwel fysiek ofwel digitaal door. De locatie van de
fysieke vergaderingen van de gemeenteraad is in gewoonlijke gevallen de raadzaal van het
gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. De raadsvoorzitter kan beslissen om
de fysieke locatie van de vergadering aan te passen indien dit wenselijk blijkt. Deze wordt
medegedeeld bij de oproeping en het versturen van de agenda.
DEFINITIES
Artikel 3.
Digitaal vergaderen betekent dat alle leden van de vergadering deelnemen op digitale wijze.
UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE VOLLEDIG DIGITAAL VERGADEREN
RECHTVAARDIGEN
Artikel 4.
Tijdens een federale crisisfase beslissen raadsvoorzitter en burgemeester samen over de wijze van
vergaderen. Dit kan een digitale vergadering zijn volgens de voorwaarden in dit reglement. De wijze
van vergaderen wordt meegedeeld bij de uitnodiging (agenda) van de vergadering.
Artikel 5.
Wanneer de raadszaal in het gemeentehuis onverwacht fysiek niet toegankelijk is (bijvoorbeeld door
overstroming, betoging…), beslissen raadsvoorzitter en burgemeester samen over de wijze van
vergaderen. Deze kan digitaal zijn volgens de voorwaarden in dit reglement.
Artikel 6.
Wanneer een dringende noodzakelijke beslissing van de raad nodig is en twee derde van de
raadsleden daar vooraf mee akkoord gaan, kan de raadsvoorzitter voorstellen om een digitale
raadsvergadering te laten doorgaan.
De voorzitter stuurt een e-mail naar alle raadsleden met de vraag om akkoord te gaan om digitaal te
vergaderen. Deze e-mail bevat naast de voorziene dag, tijdstip en agenda van de eventuele
vergadering minstens een toegelicht voorstel van beslissing waarbij de dringende noodzakelijkheid
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gemotiveerd wordt. Van zodra twee derde van de raadsleden positief geantwoord hebben via e-mail
stelt de voorzitter de uitzonderlijke omstandigheid vast en volgt de officiële oproeping.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOLLEDIG DIGITAAL VERGADEREN
Artikel 7.
In toepassing van artikel 1 §3 en artikel 9 §1 van het huishoudelijk reglement van de raad worden de
agenda en de dossiers die betrekking hebben op een digitale vergadering ook digitaal bezorgd aan de
raadsleden. Dit gebeurt via de toepassing Cobra@home.
Artikel 8.
Bij een digitale raadsvergadering heeft ieder lid afzonderlijk digitaal toegang tot de beraadslaging en
de stemming.
Artikel 9.
De aanwezigheden worden genoteerd door de algemeen directeur bij het openen van de vergadering
door de voorzitter aan de hand van de ingelogde deelnemers aan de vergadering.
Artikel 10.
§1. Raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering vermelden hun naam bij hun beeld.
§2. Raadsleden laten hun camera aanstaan gedurende de hele digitale raadsvergadering. De
voorzitter kan raadsleden in beeld brengen. Ieder lid is zichtbaar en hoorbaar op een wijze waardoor
de identiteit kan worden vastgesteld.
§3. Raadsleden die tijdelijk even weggaan van de camera geven dat duidelijk aan in de chat, evenals
wanneer ze terugkeren. Wanneer raadsleden die normaal in beeld zouden moeten zijn niet voor de
camera blijken te zitten, en daarover niets gemeld hebben in de chat, dan wordt aangenomen dat ze
de vergadering definitief verlaten hebben.
§4. De raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering vragen het woord door in het
chatvenster ‘ik vraag het woord’ te typen. Ze zetten hun microfoon enkel aan wanneer ze het woord
krijgen van de voorzitter. Ieder lid schakelt dus standaard de eigen microfoon uit (dempen). De
voorzitter kan de microfoon van raadsleden dempen.
Artikel 11.
Voor de niet geheime stemming tijdens een digitale raadsvergadering wordt op volgende manier
gestemd: de voorzitter stelt de vraag wie ‘akkoord’, ‘niet akkoord’ is of zich wenst ‘te onthouden’. De
voorzitter geeft elk lid afzonderlijk het woord om te stemmen. Het stemresultaat wordt door de
voorzitter mondeling bevestigd.
Artikel 12.
In het geval van een geheime stemming wordt via e-mail gewerkt. De raadsleden sturen een e-mail
naar de algemeen directeur, die de stemming nagaat en het stemresultaat meedeelt aan de voorzitter.
Indien bij het afsluiten van de stemming door de voorzitter het aantal stemmen niet overeenstemt met
het aantal deelnemers aan de vergadering, wordt de stemming als ongeldig beschouwd en wordt tot
een nieuwe stemming overgegaan.
Komt het aantal stemmen na de tweede stemming nog niet overeen met het aantal deelnemers dan
worden deze genotuleerd als ‘x-aantal aanwezigen namen niet aan de stemming deel’.
Artikel 13.
Voor gemeenteraadscommissies worden geen bijkomende bepalingen vastgelegd. Om digitaal te
vergaderen als gemeenteraadscommissie zijn geen uitzonderlijke omstandigheden nodig.
Artikel 14.
Dit addendum treedt in werking vanaf 21 januari 2022.
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Namens de gemeenteraad,
De Algemeen directeur

De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An

get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,
De Algemeen directeur,

Buysschaert An.

De Voorzitter gemeenteraad

Desloovere Koen.
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