BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur.
JURIDISCH KADER
De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad.
MOTIVERING
De verdeling van de mandaten in de gemeenteraadscommissie, bestaande uit 13 leden, wordt
berekend volgens het systeem D’Hondt.
ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Enig artikel
De gemeenteraad stelt artikel 37§1 van het huishoudelijk reglement als volgt vast:
Artikel 37:
§ 1. - De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de
gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal
leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Deze berekeningswijze geldt voor
alle commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som
van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt
aan de andere fracties.
De gemeenteraadscommissies zullen voor de huidige legislatuur 2019-2024 bestaan uit 13
mandatarissen, waarbij de verdeling van de mandaten volgens het systeem d’Hondt gebeurt.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door
middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Voor elk mandaat kan
eveneens een plaatsvervanger worden voorgedragen. Als de voorzitter van de gemeenteraad
voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan
worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akten van voordracht.
Als de aangeduide plaatsvervanger een commissievergadering bijwoont ter vervanging van het
effectief aangeduide commissielid ontvangt de plaatsvervanger de vergoeding zoals vastgesteld in
artikel 42 § 2 van dit huishoudelijk reglement.
Concreet betekent dit voor de huidige legislatuur 2019-2024 volgende samenstelling:







SMS Eeklo: 3 vertegenwoordigers
CD&V: 3 vertegenwoordigers
N-VA: 3 vertegenwoordigers
Groen: 2 vertegenwoordigers
Open VLD: 2 vertegenwoordigers

Cfr. supra artikel 37 § 4 van dit reglement heeft de fractie Vlaams Belang recht op 1
vertegenwoordiger met raadgevende stem.

