UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26 JANUARI 2012
Aanwezig: Henk Heyerick, burgemeester-voorzitter, Eric Vermeersch, Luc Millecamps,
Rosanne Buyle, Catherine De Smet en Stijn Van De Wiele, schepenen, Van den Weghe
Ignace, Devlieger Marc, Van Steenberghe Philippe, De Vos Herman, Boeckaert Tony, De
Waele Hendrik, Ruttyn Flor, Delaere Sophie, Desmet Ann, Van Vynckt Willy, Den Tandt
Patricia, Lippens Lieven, Cosijns Sally, De Smet Monique, Lagrange Simon, Claeys Ives,
Dierick Sofie, raadsleden en Sylvie Bohez, secretaris.
Onderwerp:
GOEDKEURING DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAADSLEDEN
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 41 en 56 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de verplichting voor lokale besturen om een deontologische code op te maken
waarbij de rechten en plichten verbonden aan de uitoefening van het ambt van raadslid of
schepen worden vastgelegd ten einde de raadsleden en schepenen duidelijk te maken dat zij
hun ambt op een loyale en correcte wijze dienen uit te oefenen;
Overwegende dat het Gemeentedecreet voorziet dat ook voor de gemeentepersoneelsleden
een deontologische code dient opgemaakt te worden;
Overwegende dat raadsleden en personeelsleden dezelfde deontologische rechten en
plichten kennen, doch dat deze rechten en plichten op een andere manier dienen ingevuld te
worden;
Overwegende dat het derhalve aangewezen is om dezelfde uitgangspunten te hanteren in de
deontologische code voor de gemeenteraadsleden en in deze voor de personeelsleden;
Overwegende dat zowel voor een gemeenteraadslid als voor een gemeentepersoneelslid
volgende basisideeën gelden: loyauteit, objectiviteit, spreekrecht en spreekplicht,
professionalisme, klantgerichtheid en wettelijkheid en correctheid;
Overwegende dat deze basisideeën het resultaat zijn van de bepalingen opgenomen in het
Gemeentedecreet;
Overwegende dat deze deontologische code een constructieve handleiding is voor de
gemeenteraadsleden;
Gelet op de bespreking van de deontologische code in het managementteam d.d. 9
november 2011;
Gelet op een eerste agendering voor de gemeenteraad van 22 december 2011 waar bleek
dat een voorafgaande bespreking en voorbereiding in een gemeenteraadscommissie
noodzakelijk is;
Gelet op de bespreking van het initiële ontwerp in de gemeenteraadscommissie van 23
januari 2012;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met … stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: De deontologische code voor de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt:
1.

Inleiding

De gemeente Zulte heeft het volste vertrouwen in haar gemeenteraadsleden. Dit neemt
niet weg dat men als gemeenteraadslid van de gemeente Zulte soms geconfronteerd
wordt met situaties waarbij het moeilijk is te oordelen wat kan en wat niet kan. Het
antwoord is niet altijd gemakkelijk uit een wet of een reglementering op te maken.
Uiteindelijk heeft elk raadslid zijn eigen, individuele verantwoordelijkheid voor alles wat
hij/zij doet.
De gemeente Zulte is een dynamische gemeente en geeft aan de inwoners de
dienstverlening waarop ze recht hebben. Raadsleden dienen zich steeds bewust te zijn
van die verwachtingen en er dagdagelijks naar te handelen en hun gedrag erop af te
stemmen.
In deze deontologische (of gedrags-)code zijn een aantal richtlijnen terug te vinden die
een houvast moeten bieden. Het is de bedoeling om inhoud te geven aan de politieke
integriteit en om te bevorderen dat iedereen, zowel gemeenteraadsleden als uitvoerende
mandatarissen, daar hetzelfde onder verstaan.
Niet alleen de gemeenteraadsleden, maar ook de personeelsleden dienen de bepalingen
van hun deontologische code te respecteren. De uitgangspunten en basisideeën zijn
dezelfde, de uitwerking ervan is evenwel anders.
Ofschoon de invulling ervan verschilt, gelden zowel voor een gemeenteraadslid als voor
een gemeentepersoneelslid volgende basisideeën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.

loyauteit;
objectiviteit;
spreekrecht en spreekplicht;
professionalisme;
klantgerichtheid;
wettelijkheid en correctheid.
Loyauteit

2.1.

Omschrijving
Politici zijn, net als personeelsleden, loyaal aan de gemeentelijke organisatie. Zij
hanteren eveneens een professionele en objectieve attitude, zowel naar
bevolking, politici van de diverse politieke partijen als naar de gemeentelijke
organisatie.
Zowel de personeelsleden als de gemeenteraadsleden respecteren de persoonlijke
waardigheid van iedereen.

2.2.

In concreto


Politici zijn loyaal aan de gemeentelijke organisatie.

3.



Politici verdedigen de handelingen van ambtenaren in uitvoering van de
genomen beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege.



Politici vertolken op een loyale manier de genomen beleidsbeslissingen
waaraan zij hun steun gaven.

Objectiviteit

3.1.

Omschrijving
Het is onontbeerlijk dat politici en personeelsleden neutraal, objectief en dus
onpartijdig te werk gaan zonder enige vorm van discriminatie. Men laat zich niet
beïnvloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele
geaardheid, geslacht, ras of herkomst. Zo alleen kan het onderlinge vertrouwen
verder groeien en wordt de meest solide basis voor een open en eerlijke
communicatie gelegd.

3.2.

4.
4.1.

In concreto


Politici moeten de personeelsleden de ruimte geven om hun opdrachten waar
te maken. Hierbij moeten ze oog hebben voor de technische en inhoudelijke
kennis van de personeelsleden en voor hun ervaring door het dagelijkse
contact met het werkveld.



Politici moeten de inbreng van personeelsleden bij de beleidsvoorbereiding
stimuleren door aandacht te hebben voor het responsabiliseren van de
personeelsleden.



Uit directe contacten met de burger kunnen vragen om informatie of
dienstverlening voortvloeien, doch deze mogen niet leiden tot
voorkeursbehandeling of onregelmatige beslissingen. Het bespoedigen van het
ene dossier houdt immers automatisch het vertragen van de behandeling van
een ander dossier in.



De politici brengen de burger op de hoogte van de werking van het
afgesproken klachtenbehandelingssysteem en geven de klacht door aan het
bevoegde personeelslid voor registratie en opvolging.



Bij het communiceren met de burger en de media zullen de politici erover
waken dat de gegeven informatie volledig en juist is.



Elke poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen van een
gemeenteraadslid iets probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet
toelaatbaar is, is verboden.



Raadsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een
tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt
met hun functie, vragen, eisen of aannemen.

Spreekrecht en spreekplicht
Omschrijving
Personeelsleden en politici brengen respect op voor elkaars standpunten en
respecteren elkaars spreekrecht en spreekplicht. Feitelijke informatie moet
daarbij steeds correct, volledig en objectief worden gepresenteerd.

4.2.

5.

In concreto


Politici kunnen informatie van burgers ontvangen en dit aan het
gemeentebestuur doorgeven, of openbare informatie van en over de
gemeente aan burgers verstrekken.



Als politicus gaat men zorgvuldig en correct om met informatie waarover men
beschikt vanuit het ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke
informatie aan externen.



Bepaalde informatie mag niet worden verstrekt. Het betreft o.m. de informatie
waarop degene die er om verzoekt geen recht kan laten gelden of informatie
die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de
openbaarheid van bestuur niet mag worden meegedeeld.

Professionalisme

5.1.

Omschrijving
Van politici en personeelsleden wordt professionalisme verwacht. Daarbij
letten zij onder andere ook goed op de financiële kant en stellen zich vragen
bij onnodige kosten, gaan over tot besparingen waar mogelijk en vermijden zo
toekomstige kosten.

5.2.

6.

In concreto


Van politici wordt verwacht dat zij voldoende lange termijn denken aan de dag
zullen leggen en zich boven de kleine dagdagelijkse praktijk kunnen stellen om
de noodzakelijke strategische visievorming tot stand te kunnen brengen en
een strategisch beleid daadwerkelijk gestalte te geven.



Politici met een uitvoerend mandaat maken voldoende tijd vrij om hun
mandaat uit te oefenen. Ze plegen op geregelde tijdstippen overleg met de
leidinggevende ambtenaren waarbij ze de nodige sturing geven op vlak van de
beleidsuitvoering en samen met de ambtenaar instaan voor een continue
voortgang en permanente evaluatie van het beleid.



Politici zullen zowel naar het personeel als naar de burger de nodige stiptheid
aan de dag leggen in het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden. Ze zullen
de betrokkenen juist inlichten over het tijdsbestek en het verloop van de
procedure en over eventuele vertragingen.

Klantgerichtheid

6.1.

Omschrijving
Politici en personeelsleden laten in hun handelen steeds het algemeen belang
boven het particulier belang primeren. Het is immers hun gezamenlijk doel om
een kwaliteitsvolle en burgergerichte organisatie na te streven, vrij van
individueel favoritisme.

6.2.

In concreto


Politici staan in dienst van de gemeenschap en zullen de burger in de
complexe regelgeving maximaal begeleiden naar een bevredigend resultaat.

7.



Bij hun optreden in en buiten het gemeentebestuur en in hun contacten met
individuen, groepen en instellingen geven de politici voorrang aan het
algemeen belang boven het individueel belang en vermijden ze elke vorm van
belangenvermenging.



Politici kunnen burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de
administratie. Zij kunnen burgers helpen om, via de daartoe geëigende
kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te
krijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en
verantwoording te vragen en voorafgaande vragen te stellen over de
administratieve behandeling van dossiers.



De politici moeten op dezelfde manier ten dienste staan van alle burgers die
op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht,
sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of
persoonlijke gevoelens jegens hen.



Tussenkomsten van politici met de bedoeling de toewijzing of de uitvoering
van contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden, zijn
verboden.



Bij openbare onderzoeken, vergunningsaanvragen, opmaken van
bezwaarschriften zullen de politici de burgers correct informeren of
doorverwijzen.

Wettelijkheid/correctheid

7.1.

Omschrijving
In de samenwerking tussen politici en personeelsleden worden de wettelijke,
reglementaire regels en lokale organisatieregels en afspraken gerespecteerd
en nageleefd. Loyaliteit ten aanzien van bestuur en bestuurders mag niet
verward worden met het naast zich leggen van regels die juist bedoeld zijn om
overheden beter en kwaliteitsvoller te laten functioneren.

7.2.

In concreto


Politici dienen altijd te handelen in overeenstemming met de richtlijnen, het
huishoudelijk reglement, wetten, decreten, reglementen en verordeningen die
van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Zulte.



Politici engageren zich ertoe om geen vragen tot dienstverlening aan
personeelsleden te richten waarvan ze weten dat deze ingaan tegen de
vastgestelde regels.

Artikel 2: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de provinciegouverneur door middel van
de lijst bedoeld in artikel 251 §1 van het gemeentedecreet.
Namens de gemeenteraad:
(get.) Sylvie Bohez
Secretaris

(get.) Henk Heyerick
Burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Sylvie Bohez
Secretaris

Henk Heyerick
Burgemeester

