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Beslissing: Behandeld in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw
Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Christophe Peeters
Betrokken: Zeneb Bensafia

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris
van 6 juli 2018, artikel 36, § 4;
• Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn.

Motivering
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Ingevolge artikel 36§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de
lokale mandataris van 6 juli 2018, kan ter ondersteuning van de gemeenteraadsfracties jaarlijks
een toelage ten laste van het gemeentebudget worden toegekend.
In het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn,
laatst gewijzigd op 23 mei 2022, wordt de basisfractietoelage vastgesteld op een vast gedeelte
van 1500 euro per fractie en een variabel gedeelte van 835 euro per raadslid.
Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement bepaalt dat de toelage enkel mag gebruikt worden
voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking. Ze mag aangewend worden voor onder
meer de volgende uitgaven:
? aankoop van diverse kantoorbenodigdheden rechtstreeks waarbij zoveel als mogelijk gebruik
wordt gemaakt van de raamcontracten die door de stad werden afgesloten
? technische aankopen t.b.v. kantoor, minder dan 5000 euro, waarbij zoveel als mogelijk gebruik
wordt gemaakt van de raamcontracten die door de stad werden afgesloten
? kosten voor telefoon en internetverbindingen
? beheerskosten en werkingskosten voor informatica
? reis- en verblijfskosten in het kader van de werkzaamheden voor de fractie
? frankeerkosten
? kosten voor fotokopies en drukwerken
? drank en maaltijden in het kader van de werkzaamheden voor de fractie
? kosten voor vorming, opleidingen en congressen voor raadsleden
? diverse abonnementen
? vakliteratuur
? receptie- en representatiekosten
? technische administratiekosten zoals huur externe locatie voor vergaderingen
Tevens voorziet het Huishoudelijk reglement (artikel 18) ter ondersteuning van de werking van
het voorzitterschap een jaarlijkse toelage van 5.000 euro.
Conform artikel 14 en 18 van het Huishoudelijk reglement wordt een verslag van de aanwending
van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad ter kennisname
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijgevoegde bijlage(n):


Verslag van de aanwending van de fractietoelage en toelage (onder)voorzitter

Beslissing

Beslist het volgende:
Artikel 1:
Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde overzicht van de aanwending van de
fractietoelage en toelage van de (onder)voorzitter van de raad - dienstjaar 2021.
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