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TOELICHTING

Een commissie kan een binnenlands of buitenlands studiebezoek organiseren voor haar leden.
Aan een binnenlands studiebezoek kunnen vaste en plaatsvervangende commissieleden
deelnemen, evenals andere raadsleden. Aan een buitenlands studiebezoek kunnen alleen alle
vaste, of in geval van verhindering, plaatsvervangende leden van die commissie deelnemen.
Andere raadsleden, noch medewerkers kunnen deelnemen aan een buitenlands studiebezoek.
Om de raadsleden die geen deel uitmaken van een commissie de kans te geven mee op
buitenlands studiebezoek te gaan, kan het systeem van toegevoegde leden worden ingevoerd
in de Raad.
Bij de start van iedere legislatuur kiezen de raadsleden die, volgens de zetelverdeling geen
deel uitmaken van een commissie, één commissie uit waar ze als toegevoegd lid deel van
willen uitmaken. Er kan evenwel niet worden gekozen voor de Samenwerkingscommissie
waar alle raadsleden toe behoren of voor de Commissie voor het Reglement die bestaat uit de
leden van het Uitgebreid Bureau.
Deze toegevoegde leden worden niet meegeteld voor het quorum en hebben ook geen
stemrecht in de door hen gekozen commissie. Ingeval van een buitenlands studiebezoek
krijgen zij wel de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 12
Na artikel 12 punt 1 van het Reglement van Orde volgend punt toevoegen:
2. Raadsleden die deel uitmaken van een politieke fractie die niet in de commissie
vertegenwoordigd is, of die geen deel uitmaken van een politieke fractie, kunnen als
toegevoegd lid zitting hebben in een door hen gekozen commissie. Deze toegevoegde leden
tellen niet mee voor het quorum, bedoeld in artikel 17, punt 1. Toegevoegde leden hebben
geen stemrecht.
De voorzitter wordt over hun keuze ingelicht en brengt deze keuze ter kennis van de plenaire
vergadering.
Artikel 12 punt 2 wordt artikel 12 punt 3.
Artikel 12 punt 3 wordt artikel 12 punt 4.
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Artikel 15 punt 2 vervangen als volgt:
2. De commissies benoemen uit hun aanwezige vaste, plaatsvervangende leden of
toegevoegde leden een verslaggever. Bij ontstentenis kan een ander aanwezig raadslid tot
verslaggever worden benoemd.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 21
Artikel 21 als volgt vervangen:
Onder alle omstandigheden mogen de leden van de Raad de commissievergaderingen waar zij
geen vast, plaatsvervangend of toegevoegd lid van zijn, bijwonen en er het woord voeren
zonder stemgerechtigd te zijn, met uitzondering van artikel 12, 1, alinea 3.

Fouad AHIDAR
Bianca DEBAETS
Carla DEJONGHE
Mathias VANDEN BORRE
Arnaud VERSTRAETE
___________

