
 
 

 

 

BRIEFWISSELING
Aan de deputatie 
van de provincie Oost-Vlaanderen 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

PROVINCIEHUIS 

Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

Tel. (09)267 80 00 
Fax (09)267 80 99 

KANTOREN TOEGANKELIJK 
Werkdagen van 9 tot 12 uur 

Woensdag van 14 tot 16.30 uur 

Aan de heer Tanguy Veys 
Fractievoorzitter 
      
Rozebroekstraat 65 
9040 GENT (SINT-AMANDSBERG) 
      

Departement Interne Organisatie 
Griffie 
      

uw mail : dd° 12 februari 2010 
uw kenmerk :       
ons kenmerk : I01/dgr/pr/vr/schr/leg/naam 
bijlagen :       
betreft :  Uw schriftelijke vraag over de 

commissieverslaggeving' 
inlichtingen :Martine Haegens 
tel. : 09 267 8109 
fax : 09 267 8197 
e-mail : martine.haegens@oost-vlaanderen.be 

Gent, 25 februari 2010 

 
Geachte fractievoorzitter, 
 
 
M.b.t. de inhoud van de commissieverslagen : 
 
 
In artikel 18, 10de lid van het huishoudelijk reglement heeft de 
provincieraad bepaald welke elementen een verslag moet bevatten : 
"…de agenda van de vergadering en voor elk punt waarover een debat 
is gevoerd de conclusies en/of aanbevelingen, evenals de vragen 
waarop niet onmiddellijk antwoord is verstrekt."  
 
Het behoort niet tot de bevoegdheid van de deputatie dit huishoudelijk 
reglement van de provincieraad te wijzigen.  Wanneer een vraag door 
de bevoegde gedeputeerde werd beantwoord, volstaat derhalve de 
vermelding "Vraag gesteld door….over….., beantwoord door…." 
 
In bijkomende orde moeten wij wijzen op het 11de lid van datzelfde 
artikel, luidend als volgt : "Raadsleden die wensen dat hun 
tussenkomst in het verslag wordt opgenomen delen dit tijdens de 
vergadering mede en bezorgen de secretaris uiterlijk de tweede 
werkdag na de vergadering de samengevatte tekst ervan in digitale 
vorm." 
 
De provinciegriffier, die zijn administratie van heel dichtbij opvolgt, zal 
de secretarissen deze richtlijnen in ieder geval in herinnering brengen. 
 
Anderzijds gaat de vergelijking met de verslagen van bureau en 
uitgebreid bureau in deze niet op.  Bureau en uitgebreid bureau zijn bij 
uitstek vergaderingen waarop geen, of slechts te uitzonderlijken titel, 
provincieraadsdossiers technisch worden voorbereid.  De essentie 
daar is juist de politieke gedachtewisseling over een en ander, de pro's 
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 en contra's, overwegingen, suggesties, vaststellingen….ter 
voorbereiding van overleg met de deputatie en ter ondersteuning van 
de werking van de provincieraad.  De verslagen van deze 
bijeenkomsten zijn dan ook  basis voor overleg en opvolging 
aangezien er geen technische dossiers voorhanden zijn. 
 
 
M.b.t. de timing van de commissieverslagen : 
 
 
Ook daar heeft de provincieraad in artikel 18, 9de lid bepaald wanneer 
de verslagen moeten worden bezorgd aan de provincieraadsleden : 
"…na de vergadering en vooraleer het onderwerp behandeld wordt in 
de provincieraad…" 
 
Dat het niet de bedoeling kan zijn systematisch of zonder geldige 
reden de verslagen pas de dag van de provincieraad, cf. het 
reglement, nog voor de behandeling van het onderwerp, of te laat aan 
de raadsleden ter beschikking te stellen, lijkt ons eigen te zijn aan een 
behoorlijk functionerende administratie.   
 
Niettemin wensen wij de bijzonder strakke timing in herinnering te 
brengen waardoor ieder radertje van het proces naadloos op elkaar 
dient aan te sluiten, waar de provincieraad gekozen heeft voor 
commissies geënt op de bevoegdheden van de gedeputeerden, 
hetgeen de secretaris met een bijkomende taak van coördinatie bij de 
verslagopmaak heeft belast, en tot slot waar ook de 
commissievoorzitter uiteindelijk het ontwerpverslag mee moet 
goedkeuren vooraleer het wordt verspreid naar de raadsleden toe. 
 
Een vertraging in het proces kan derhalve te wijten zijn aan een van 
hogergenoemde factoren, aan een intern organisatorisch probleem 
waarmee een bepaalde secretaris op een bepaald ogenblik bij 
hoogdringendheid geconfronteerd wordt, aan onvoorziene 
omstandigheden, zoals ziekte…. 
 
Wij menen dat in deze de administratie haar uiterste best doet om 
alles in goede banen te leiden, hetgeen niet belet dat, zoals hierboven 
aangekondigd, de huidige richtlijnen, vastgelegd door de 
provincieraad, zullen worden in herinnering gebracht. 
 
Inzoverre uw opmerkingen betrekking hebben op de huidige 
bepalingen van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, is  
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de procedure tot herziening u als fractievoorzitter en lid van het bureau 
welbekend, temeer daar op dit ogenblik dit item permanent 
geagendeerd staat. 
 
 
 
 Hoogachtend 
namens de Deputatie 
de Provinciegriffier de bevoegde Gedeputeerde 

(get.) Albert De Smet (get.) Alexander Vercamer 
            
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit 
onderwerp ons kenmerk vermeldt.

 


