Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen
en vast bureau
(goedgekeurd in zitting van 21.03.2022)
BEGRIPPENKADER
Art. 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
• CBS: college van burgemeester en schepenen
• VB: vast bureau
• Voorzitter: de voorzitter van het betreffende bestuursorgaan
• Bestuursorgaan: de bestuursorganen van de Stad zijn: de burgemeester, het CBS en de
gemeenteraad. De bestuursorganen van het OCMW zijn: de voorzitter VB, het VB, de raad voor
maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst.
• Besluitvormingssysteem: het softwarepakket dat ter beschikking wordt gesteld voor de
besluitvorming van de bestuursorganen.
• DLB: decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
• Digitaal vergaderen: alle leden van de vergadering nemen deel op digitale wijze.
• Hybride vergaderen: het gaat om een fysieke vergadering waarbij één of meerdere leden op
digitale wijze deelnemen.

BIJEENROEPING EN AGENDA
Art. 2, § 1
Het CBS / VB vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en
normaliter elke maandagnamiddag in de schepenzaal in het Stadhuis. Alternatieve tijdstippen of locaties
worden door de voorzitter beslist.
(art. 50 DLB / art. 50, volgens art. 83 DLB)
Art. 2, § 2
De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden digitaal
ter beschikking gesteld via het besluitvormingssysteem.
Art. 2, § 3
De oproeping wordt normaliter op donderdag voorafgaand aan het CBS / VB bezorgd aan de leden.
Na het versturen van de agenda kunnen enkel hoogdringende punten worden toegevoegd. De
dossierbeheerder vraagt hiervoor de goedkeuring aan de betreffende schepen/lid VB en de voorzitter. De
voorzitter beslist of het ingediende hoogdringend punt aan de agenda wordt toegevoegd.
Dringende aangelegenheden kunnen ter vergadering desgevallend nog buiten de vooraf meegedeelde
agenda door het CBS/VB besproken en beslist worden.
Art. 2, § 4
De agenda wordt opgesplitst in A- en B-punten:
- A-punten vragen geen verdere bespreking ter zitting
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- B-punten worden ter bespreking voorgelegd
Elk lid van het CBS / VB kan vanaf de dag van verzending van de oproeping tot 11u. op de dag van
de zitting vragen om een A-punt toch ter bespreking voor te leggen. Het behoud als A-punt sluit
niet uit dat korte en eenvoudige vragen ter verduidelijking worden gesteld.
WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 3
De vergaderingen van het CBS / VB zijn niet openbaar.
(art. 50 / art. 83 DLB)
Art. 4
Het CBS / VB kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden
aanwezig is.
(art. 50 DLB / art. 50, volgens art. 83 DLB)
Art. 5
De voorzitter zit de vergaderingen voor, en opent en sluit de vergaderingen.
(art. 51 DLB / art. 51, volgens art. 83 DLB)
Art. 6,
Het CBS/VB houdt een digitale of hybride zitting op de dagen en uren die het bepaalt. De agenda vermeldt
uitdrukkelijk dat het gaat om een digitale of hybride zitting. De digitale of hybride zitting gebeurt via een
Microsoft teams-vergadering of een ander gelijkwaardig systeem rekening houdend met de minimale
voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering.
(art. 54 DLB / art. 54, volgens art. 83 DLB)

WIJZE VAN STEMMEN
Art. 7
Het CBS / VB beslist in beginsel collegiaal en in consensus tenzij een lid om de stemming vraagt.
Bij gebeurlijke stemming worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder
volstrekte meerderheid wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen
niet meegerekend.
Bij staking van stemmen verdaagt het CBS/VB de zaak tot een volgende vergadering. Als de meerderheid
van het CBS/VB de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van
de voorzitter beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende vergaderingen over dezelfde
zaak een staking van stemmen is.
De stemming is niet geheim, behoudens de aangelegenheden voorzien in artikel 34 en 35 van het DLB.
(art. 52 en 53 DLB / art. 52 en 53, volgens art. 83 DLB)
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NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG
Art. 8, § 1.
De notulen worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig
de bepalingen van artikel 277 en 278 van het DLB.
(art. 277 en 278 DLB)
Art. 8, § 2.
Elk lid van het CBS / VB heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van
de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door het CBS / VB worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze
door de voorzitter en de algemeen directeur ondertekend.
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