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Mevrouw de Voorzitter,

Ik ware U dankbaar de hierna omschreven bijkomende vragen aan de agenda van 18 december toe te
voegen.
1. Agenda gemeenteraad

van 18 december

Tussen alle partijen bestaat,

in

dsze legislatuur, de afspraak dat de gemeenteraad van december uitsluitend

wordt
voorbehouden voor de bespreking van het budget/meerjarenplanning.
De voorliggende agenda bevat niet minder dan
maken hebben.

l0 aanvullende

agendapunten die met dit budget niets te

Zo vraa$. men ons het debat te voeren en te beslissen o.m. over het warmtenet, de omvorming van de Sint
Jozefskerk tot kinderopvang,
de afbakening van het kemgebied...

Mag ik vragen waarom door U en de meerderheid afgeweken wordt van onze afspraak, vaststellende dat de
agenda's van de gemeenteraden
van oktober en november weinig om het

lijf

hadden?

1

Denkt U werkelijk dat het mogelijk is een sereen en aandachtig debat te voeren enerzijds over het
budget/belastingsreglementen en de meerjarenplanning
(het gaat over vele miljoenen) en anderzijds over een aantal voor de toekomst beleidsbepalende items?

Kan de huidige agenda niet gesplitst worden tot de zuivere budgetbesprekingen en de rest van de
agendapunten niet verschoven worden naar een
latere datum?

2.Disitale documenten
De gemeenteraadscommissie stemde in met het digitaliseren van de documenten, die gevoegd worden
te behandelen agendapunten, teneinde het secretariaat

bij de

te ontlasten van massa's kopieerwerk.

Er stelt zich echler een probleem bij het voeren van het debat, vooral over het budget en de
meerjarenplanning dat vele tientallen bladzijden cijfers bevat.Sommigen van de raadsleden beschikken niet
over een aangepast toestel en bijgevolg niet over de documenten tijdens het debat. Men kan evenmin
verwachten dat, voor een tiental vergaderingen per jaar, ieder raadslid zelf een investering zou moeten doen
om zich een compatibel toestel aan te schaffen.
In het licht van de vele miljoenen euro's die straks ter sprake zullen komen is het ter beschikking stellen van
een aangepaste digitale infrastructuur voor deze raad geen overbodige maar noodzakelijke(en minieme)
uitgave.
Kan niet overwogen worden om deze infrastructuur zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen?
3. Het zit(tings)comfort
Gemeenteraden lopen soms lang uit.

Het meubilair, en vooral de stoelen, waarover raadsleden en vooral publiek beschikken om vele uren in door
te brengen is versleten en niet meer aangepast en zou
een mooie plaats kunnen krijgen in het zopas goedgekeurde Heem-/ Jenevermuseum.

Kan men toch niet overwegen om op korte termijn een investering te doen in moderner aangepast meubilair
zodat het zitcomfort kan verbeterd worden?
Kan tezelfdertijd ook niet overwogen worden om wat meer ruimte te scheppen voor het publiek door
o.m het verwijderen van de houten scheiding?
De verbetering van het zitcomfort zou ongetwijfeld ook ten goede kunnen komen voor de aanwezigen
andere gelegenheden zoals o.m. de talrijke
recepties die

in deze zaal gehouden worden.
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