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Kortrijk gaat voor efficiëntere, vlottere en 
toegankelijkere gemeenteraadszittingen
Op initiatief van de voorzitter van de gemeenteraad stelt het bureau van de fractieleiders een nieuw huishoudelijk 
reglement voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe reglement brengt enkele ingrijpende maatregelen om de 
gemeenteraadszittingen efficiënter en vlotter te laten verlopen. Ook de leeftijdsgrens voor de publieksvragen 
voorafgaand aan de gemeenteraad verdwijnt.

Nieuw huishoudelijk reglement

Eind september nam de gemeenteraadsvoorzitter het voortouw om een aangepaste manier van werken te bespreken 
binnen het bureau.

Piet Lombaerts: “Onze belangrijkste aandacht ging vrij snel naar de wijze waarop de tussenkomsten tijdens en na de dagorde gebeurden. 
Deze verliepen te vaak willekeurig of onevenwichtig met onevenredige spreektijden, en dikwijls te langdradig. De consensus om er een 
mouw aan te passen, werd al heel snel bereikt.”

De wijzigingen waarover het bureau akkoord ging, werden vervolgens vertaald in een nieuw huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad. Deze tekst werd uitvoerig besproken in het bureau van de fractieleiders op 18 december 2017 en ligt nu 
voor om door de gemeenteraad goedgekeurd te worden op de eerste zitting van volgend jaar nl. 15 januari 2018.

Aangepast stramien

Het klassieke verloop van de gemeenteraad wordt aangepast met bijzondere aandacht voor een inhoudelijk kwalitatief 
politiek debat. Voorheen werd de dagorde eenvoudigweg sequentieel behandeld – incl. tussenkomsten en eventuele 
stemmingen – en volgden na de agenda de interpellaties en de mondelinge vragen.

Om het zwaartepunt van de gemeenteraden voortaan te leggen op belangrijke inhoudelijke dossiers en beslissingen, krijgt 
de nieuwe gemeenteraad een aangepast verloop. Samengevat komt het erop neer dat agendapunten die geen debat 
hoeven eerst worden afgeroepen zonder meer (de zgn. hamerpunten) en dat vervolgens het interactieve luik van de zitting 
start. In dit interactieve luik worden de belangrijkste debatten – met potentieel de langst mogelijke tussenkomsten – eerst 
behandeld.

Uiteraard gaat de gemeenteraad nog steeds van start met de verwelkoming en inleiding door de voorzitter en eindigt de 
vergadering met de agendapunten die een behandeling achter gesloten deuren vergen. Wat er tussen de inleiding en de 
besloten zitting gebeurt, verandert grondig.



Vroeger:
1. Agendapunten met ad hoc tussenkomsten
2. Interpellaties
3. Mondelinge vragen

Vanaf 2018:
GEEN SPREEKTIJD
1. Hamerpunten agendapunten zonder debat ‘afroepen’ 
MAXIMALE SPREEKTIJD = 2 x 6 min. vraag en antwoord + eventueel 3 min.
2. Uitgebreide interpellaties 8 dagen op voorhand in te dienen
3. Discussiepunten agendapunten met debat
BEPERKTE SPREEKTIJD = 2 x 4 min. vraag en antwoord + eventueel 2 minuten
4. Beperkte interpellaties 5 dagen op voorhand in te dienen
MINIMALE SPREEKTIJD = 2 x 1 min. vraag en antwoord
5. Mondelinge vragen niet op voorhand ingediende snelle vragen

Piet Lombaerts, gemeenteraadsvoorzitter: “We geven een nieuwe, gestroomlijnde dynamiek aan de gemeenteraad, en dit komt niet 
enkel de gemeenteraad en haar leden ten goede, maar ook en vooral onze burgers en de pers. Een gemeenteraadszitting moet niet enkel 
formeel correct en ordentelijk verlopen. De hoogmis van de lokale democratie is bovendien liefst ook een efficiënte, vlotte en aangename 
vergadering waarop de aandacht niet verloren gaat. Waarop de belangrijke dossiers die er besproken worden, prioriteit krijgen en 
inhoudelijk niet verwateren. Daarom passen we nu het verloop aan, en de spreektijden. We zullen bovendien strikter toezien op de 
spreektijden want ik ben ervan overtuigd dat een goed voorbereide argumentatie kort en bondig kan gebracht worden. Bovendien zijn er 
ook nog de raadscommissies voorafgaand aan de gemeenteraad, waarop men bij wijze van spreken tot in het oneindige kan debatteren 
en discussiëren. Ik dank alvast alle fractieleiders, meerderheid en oppositie, voor hun constructieve samenwerking om samen onze 
gemeenteraadszittingen te stroomlijnen.”

Matti Vandemaele: “We zijn blij dat er een beter evenwicht werd gevonden tussen de formele verplichtingen van een 
gemeenteraadszitting en het echte politieke werk. Grote dossiers die vanuit de oppositie geagendeerd worden kunnen op die manier een 
betere behandeling krijgen in het hart van de lokale democratie, wat de gemeenteraad toch is. Deze aanpassingen zullen de kwaliteit 
van de gemeenteraad enkel ten goede komen.”

Hannelore Vanhoenacker: “De gemeenteraad, het platform voor de democratie, waar thema’s ten gronde bediscussieerd worden en 
keuzes beargumenteerd worden, verdient volle aandacht. Met deze hervorming hopen we het open debat alle kansen te geven, zodat de 
keuzes voor de burger nog doordachter en bewuster gemaakt worden.” 

‘Kortrijk Spreekt vóór de gemeenteraad’ nog toegankelijker

Het half uur spreektijd voor de Kortrijkse inwoners voorafgaand aan de gemeenteraad, blijft uiteraard behouden. Om de 
publieksvragen nog toegankelijker te maken, wordt de leeftijdsvoorwaarde van 16 jaar opgeheven. Voortaan kan elke 
Kortrijkzaan, ongeacht zijn of haar leeftijd, een vraag richten aan het college. Door deze leeftijdsvoorwaarde op te heffen, 
krijgen ook de allerjongste inwoners van de stad nu de kans om het stadsbestuur vragen te stellen.

Verprofessionalisering dankzij een nieuwe geluids- en steminstallatie

In 2018 krijgt de gemeenteraad een nieuwe mobiele stem- en geluidsinstallatie. De huidige installatie is verouderd en 
wordt vervangen door een nieuw, modern en betaalbaar systeem. Hiervoor is op de begroting ca. 110.000 euro voorzien. 
Volgens de huidige planning zal de nieuwe installatie operationeel zijn vanaf mei 2018.

Livestream

Al deze maatregelen samen moeten de vergadering niet enkel voor de aanwezigen aangenamer en vlotter maken, ook de 
politiek geïnteresseerden die de zitting via de livestream volgen zullen er baat bij hebben.

Piet Lombaerts: “Uiteraard behouden we de livestream dat een trouw publiek kent. Met deze maatregelen hopen we trouwens dat ook 
het aantal kijkers toeneemt en de livestream nog bekender wordt bij het grote publiek.”

Bijlagen:
1.Besluit
2.Presentatie


