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VERSLAG AAN DE PROVINCIERAAD 

 

 

Betreft: opdracht Bureau tot herziening van het Huishoudelijk Reglement van de 

Provincieraad, legislatuur 2018 - 2024 

 

 

Mevrouwen, Mijne Heren 

 

Op 03 december 2018 gaf u het Bureau van de Provincieraad de opdracht om het 

Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad voor de legislatuur 2018 – 2024 te herzien. 

 

Op 19 december 2018 werd u reeds een voorafname op die herziening voorgesteld met het 

oog op de gelijkschakeling van het zittingsverslag van een vergadering van de Provincieraad 

met de audiovisuele opname ervan, voorstel dat u aanvaard heeft. 

 

Sedertdien hebben de werkzaamheden van het Bureau zich toegespitst op volgende 

aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement: 

- de integratie van de beslissingen van de Provincieraad van 03 en 19 december 2018  

- aanpassingen aan de wijzigingen van het Provinciedecreet, via het zgn. Afstemmingsdecreet 

- werkafspraken binnen het Bureau met het oog op een efficiënte organisatie van de 

werkzaamheden en dito ondersteuning van de mandataris 

- taalkundige aanpassingen. 

 

Samengevat komen de wijzigingen hierop neer. 

 

De integratie van de beslissingen van de Provincieraad van 03 en van 19 december 2018 

betreffen de samenstelling (voorzitter, ondervoorzitter, fractievoorzitters w.o. 1 secretaris) en 

de bevoegdheden van het Bureau (o.m. de vaststelling van het vergaderschema van Raad en 

commissies op jaarbasis), de samenstelling en bevoegdheden van de 2 beleidscommissies, het 

zittingsverslag dat vervangen wordt door de audiovisuele streaming cf. de decretaal voorziene 

mogelijkheid. 

 

De aanpassingen aan het Afstemmingsdecreet betreffen verder een aantal kleine wijzigingen 

die de installatie van de Provincieraad om de 6 jaar regelen, installatie die inmiddels correct is 

verlopen aangezien het decreet primeert op het reglement, de vereiste dat de Provincieraad 

alleen kan “beraadslagen of beslissen” als de meerderheid van de zitting hebbende 

provincieraadsleden aanwezig is (voorheen enkel vereist voor beslissingen), de 

beleidsrapportering = meerjarenplan en jaarrekening, de geheime stemming ook over de 

beëindiging van een mandaat, de specificatie van inzagerecht “ongeacht de drager”, de 

voorzitter die een proces-verbaal van ordeverstoring kan laten opmaken en bezorgen aan het 

Openbaar Ministerie en die de briefwisseling bestemd voor de Provincieraad bezorgt aan alle 

raadsleden (bevestiging van praktijk).  

De wijzigingen zijn voor de dagelijkse werking van provincieraadsleden eerder beperkt te 

noemen. 

 



Afspraken binnen het Bureau: naast de notulen en de audiovisuele streaming blijft een 

woordelijk schriftelijk verslag van de debatten behouden, het reguliere vergaderschema van 

de beleidsorganen wordt op jaarbasis door het Bureau vastgelegd, rekening houdende met de 

interne organisatie. 

 

Tot slot werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om enige taalkundige aanpassingen door te 

voeren. 

 

Voorstel: goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad, legislatuur 

2018 – 2024. 

 

 

Gent, 28 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het Bureau 

Phaedra Van Keymolen 

Voorzitter Provincieraad 


