Huishoudelijk reglement
College van burgemeester en schepenen
Goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019
Tijd en plaats van de vergadering
Artikel 1
De gewone vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vinden wekelijks
plaats op maandag vanaf 8 uur.
Indien de dag waarop de gewone zitting normaal plaatsvindt op een legale of extralegale
feestdag valt, vindt er die dag geen zitting van het college van burgemeester en schepenen
plaats. Het college kan bepalen dat de zitting die week op een ander tijdstip plaatsvindt.
Tijdens de maanden juli en augustus vergadert het college volgens noodzaak.
De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen,
op de dag en het uur die hij bepaalt.
Artikel 2
De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vinden plaats in de
trouwzaal van het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout.
Het college kan de plaats in gezamenlijk overleg wijzigen.
Agenda
Artikel 3
De agenda wordt opgesteld onder supervisie van de algemeen directeur.
De agendapunten die door de diensten worden voorbereid en op de agenda geplaatst,
worden indien nodig door de dienst eerst met de bevoegde schepen besproken.
De diensten kunnen agendapunten toevoegen tot uiterlijk de donderdag voor de zitting vóór
16 uur.
Artikel 4
Een lid van het college van burgemeester en schepenen dat een punt wenst te agenderen,
meldt dit bij voorkeur uiterlijk de donderdag voor de zitting vóór 12 uur aan de algemeen
directeur opdat de andere leden hiervan vooraf kennis zouden kunnen nemen.
Aangelegenheden die een spoedeisende behandeling vergen kunnen steeds aan de agenda
worden toegevoegd.
Artikel 5
De agenda en de ontwerpbesluiten worden via mail aan de leden van het college bezorgd
uiterlijk vrijdagmorgen voor de zitting.
Voor de zittingen die niet op het reguliere tijdstip plaatsvinden wordt het tijdstip van
afsluiten van de agenda en het bezorgen ervan aan de leden van het college bepaald door
de algemeen directeur.
Verloop van de vergadering
Artikel 6
De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen de agendapunten met de
ontwerpbesluiten en eventuele bijlagen raadplegen via e-notulen.
Zij bestuderen vooraf de agendapunten en keuren deze al dan niet goed of geven aan deze
te willen bespreken. Indien gewenst kunnen zij bemerkingen of annotaties aanbrengen.

Artikel 7
Indien een lid van het college van burgemeester en schepenen niet aanwezig kan zijn op de
vergadering, wordt dit vooraf gemeld aan de algemeen directeur en kunnen eventuele
bedenkingen over de agendapunten per mail bezorgd worden.
Er wordt in dit geval door het betrokken lid niet gestemd via e-notulen.
Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen kan enkel beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de leden aanwezig is.
De burgemeester of, bij ontstentenis of verhindering, een schepen in volgorde van rang, zit
het college voor en opent en sluit de vergaderingen.
De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Het college kan evenwel
personeelsleden of derden vragen om toelichting bij een dossier te komen geven.
Artikel 9
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid en bij voorkeur bij consensus.
Enkel op uitdrukkelijk verzoek van een lid wordt diens stemmotivatie genoteerd.
Onder volstrekte meerderheid van de stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de
uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
Artikel 10
De algemeen directeur (of bij verhindering haar vervanger) woont de vergaderingen van het
college bij. Zij adviseert het college op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. In
voorkomend geval herinnert zij aan de geldende rechtsregels en vermeldt zij de haar
gekende feitelijke gegevens.
Administratieve opvolging
Artikel 11
De uitvoering door de administratie van de genomen beslissingen wordt aan het personeel
opgedragen door de algemeen directeur. Zij brieft het personeel hierover mondeling of per
mail, zo spoedig mogelijk na het plaatsvinden van de vergadering van het college.
Artikel 12
De notulen vermelden de beslissingen die werden genomen.
De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het college van
burgemeester en schepenen.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde
dag als de vergadering van het college volgend op dit waarop de notulen werden
goedgekeurd, raadpleegbaar voor de gemeenteraadsleden op de wijze die bepaald is in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Na goedkeuring van de notulen worden deze afgedrukt, ondertekend door de burgemeester
en de algemeen directeur en bewaard in een notulenboek.
Artikel 13
Na goedkeuring van de notulen door het college wordt een beknopt verslag van de
vergaderingen gemaakt dat alle besproken onderwerpen vermeldt en het besluit dat werd
genomen, uitgezonderd de agendapunten die niet vatbaar zijn voor openbaarmaking.
Dit verslag wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bevoegdheid
Artikel 14
Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. De aangelegenheden
die tot zijn bevoegdheid behoren moeten steeds onderworpen worden aan de beraadslaging
en besluitvorming van het gehele orgaan. Zij zijn niet vatbaar voor delegatie aan een
individueel lid van het college van burgemeester en schepenen, tenzij krachtens een
uitdrukkelijke wettelijke bepaling.
Het college is ook collegiaal verantwoordelijk voor de genomen beslissingen.
Artikel 15
Het college van burgemeester en schepenen voert evenwel onder zijn leden een interne
werkverdeling door, waarbij aan ieder lid de bijzondere verantwoordelijkheid wordt
opgedragen voor de voorbereiding en uitvoering voor een deelaspect van de taken van het
bestuur.
De krachtens deze taakverdeling aan een schepen toegewezen bevoegdheden kunnen enkel
werkzaamheden omvatten in verband met de voorbereiding en het onderzoek van zaken die
aan het college of aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zoals bv. de bijzondere
bestudering van het dossier, de voorafgaande raadpleging van deskundigen en het
verzamelen van inlichtingen en bescheiden, of werkzaamheden die betrekking hebben op de
louter materiële aspecten van de uitvoeringstaak van het college zoals bv. het opvolgen van
de uitvoering van gemeentewerken door een aannemer, zonder dat het de betrokken
schepen is toegestaan zelf uitvoeringsmaatregelen te treffen of beslissingen te nemen die
de gemeente binden.
De representatieve taken zoals de vertegenwoordiging van het college bij manifestaties
vallen eveneens binnen deze taakverdeling.
Gelet op de collegialiteitsprincipe is deze taakverdeling slechts een bestuursmaatregel van
interne orde, enkel gericht op vereenvoudiging van de taken van het college. Zij houdt geen
overdracht in van bevoegdheden die bij wet of decreet aan het college werden toegekend.
Evenmin verleent zij de betrokken schepen enige persoonlijke macht over de
aangelegenheden die hem werden toevertrouwd. Zij mag tevens geen inbreuk maken op de
bij wet of decreet aan de burgemeester of aan de algemeen directeur toegekende
bevoegdheden.
De betrokken schepen kan aan de interne taakverdeling niet het recht ontlenen om bevelen
te geven aan het personeel of om dienstregelingen te treffen. De bevoegdheid tot
ondertekening van briefwisseling namens de gemeente kan eveneens niet aan de
taakverdeling ontleend worden; daartoe mag een schepen slechts overgaan na
uitdrukkelijke delegatie door de burgemeester op grond van artikel 280 en 281 van het
Decreet over het lokaal bestuur.
Enkel het orgaan als geheel is bevoegd om te oordelen of en op welke wijze tot
taakverdeling zal worden overgegaan of om een eerder doorgevoerde taakverdeling te
wijzigen. De gemeenteraad en de burgemeester hebben terzake geen bevoegdheden, noch
om een taakverdeling te bevelen, noch om ze te hinderen.
Het college besluit om over te gaan tot een interne taakverdeling, zoals beschreven in
bijlage I bij dit reglement.
Sjerp
Artikel 16
De leden van het college van burgemeester en schepenen mogen de sjerp, verbonden aan
het ambt, enkel dragen bij de openbare uitoefening van hun bevoegdheid ter gelegenheid
van evenementen en plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied van de gemeente
plaatsvinden.

Het dragen van de sjerp is verplicht bij het voltrekken van een huwelijk of in geval van
oproer, kwaadwillige samenscholing of ernstige verstoring van de openbare rust.
Bijlage I: Interne taakverdeling college van burgemeester en schepenen
o

Stijn RAEYMAEKERS, burgemeester:
Burgerlijke Stand
Algemeen beleid en personeel
Politie, veiligheid en brandweer
Kerkfabriek/begraafplaats
Openbare Werken, patrimonium en groenbeheer

o

Stefanie VRINS, eerste schepen:
Sport
Communicatie, informatie, voorlichting en ICT
Ruimtelijke Ordening
Onderwijs en Muziekacademie

o

Michel VANHOOF, tweede schepen:
Toerisme en recreatie
Representatie, Ontvangsten en Feestelijkheden
Jeugd
Dierenwelzijn
Gelijke Kansen

o

Maurice HELSEN, derde schepen:
Financiën
Verkeer en Mobiliteit
Lokale economie, middenstand, land- en tuinbouw

o

Willy TORFS, vierde schepen en voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst:
Huisvesting
Milieu en afvalbeleid
Sociale Zaken
Cultuur en Bib

