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VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Wijziging datum gemeenteraad ! 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan de stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, 

artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals 

door de Gemeenteraad bepaald. 

 

Redenen:  

Met de nieuwe bestuursploeg van onze stad, werd ook de datum van de gemeenteraad gewijzigd. In 

de voorbije legislatuur vond deze de laatste vrijdag van de maand plaats. Op vandaag is dit niet 

zelden de laatste maandag van de maand. Hierdoor zien wij niet zelden, vermoeide raadsleden de 

daaropvolgende dag  op hun werk. 

Voor Pro-Actief Oostende een meest egoïstische beslissing. Omdat het stadsbestuur blijkbaar deze 

beslissing hebben genomen zonder rekening te willen houden met het beroepsleven van de 

raadsleden. Een burgemeester of schepen kan zijn werkuren zelf bepalen. Deze luxe hebben vele 

raadsleden echter niet.  

Naar de toekomst toe, zullen door de burgerparticipatie weliswaar de gemeenteraden meer tijd 

vragen. De raadsleden zullen dan niet zelden laat in de nacht weer thuis komen. Na een 8 uren 

werkdag met aanvullende gemeenteraad, lopen de werkuren van een raadslid dan snel op tot  14-16 

uur. Dit heeft zonder enige twijfel invloed op de concentratie van de raadsleden.  

Oostendenaars mogen verwachten, dat de raadsleden op de gemeenteraad allertijden hun 

concentratie waren. Hieromtrent willen wij het voorstel indienen, om de gemeenteraad weer op de 

laatste vrijdag van de maand te laten doorgaan. Dit komt ongetwijfeld alle raadsleden te goede. Het 

verschaft hen de vrij ruimte op na een tijdrovende gemeenteraad de daaropvolgende dag niet 

vermoeit op hun werk te moeten gaan staan.   

 

  



 

 

 

VOORSTEL tot BESLISSING: 

 

 

Pro-Actief Oostende neemt het voor alle raadsleden op. Ieder van deze mensen heeft het recht na 

de gemeenteraad tot ontspanning. Wij vragen de gemeenteraad dan ook, de GR te laten 

plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand.  

Op deze manier houden wij collegiaal rekening met onze collega’s deze de volgende dag moet gaan 

werken. Collegialiteit mag niet uitsluitend plaatsvinden in het college van burgemeester en 

schepenen, maar ook van toepassing zijn bij de raadsleden.  

 

   

Wij zien alvast uit naar het antwoord, en verblijven  

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  

 


