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TOELICHTING
In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement worden voorstellen van ordonnantie en resolutie die
in de commissie niet aangenomen zijn wel degelijk in de plenaire vergadering geagendeerd,
besproken en gestemd. Tot op heden is dit in de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie niet vermeld in het Reglement van Orde.
De commissies in de Raad bestaan uit vijf vaste leden waarbij louter drie stemmen volstaan
om voorstellen van verordening of resolutie aan te nemen of te verwerpen. In de legislatuur
2019-2024 zijn vier van de acht fracties niet stemgerechtigd in de commissies van de Raad.
Het strekt tot aanbeveling dat alle raadsleden zich moeten kunnen uitspreken en stemmen
over wetgevende initiatieven in de Raad. Participatie en betrokkenheid worden hoog in het
vaandel gedragen. Dit kan alleen maar het debat ten goede komen. Vanuit democratisch
oogpunt wordt met dit voorstel mogelijk gemaakt dat alle verworpen voorstellen van
verordening en resolutie alsnog geagendeerd en besproken worden in de plenaire vergadering
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Op deze wijze kunnen alle raadsleden
naar eer en geweten tussenkomen en stemmen over wetgevende initiatieven.
De indieners wensen met dit voorstel het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie te wijzigen en het systeem dat van toepassing is in het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement over te nemen.
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 44
In het huidige artikel 44 van het Reglement van Orde wordt een vierde punt toegevoegd:
“4. Heeft de commissie besloten het voorstel van verordening niet aan te nemen, dan spreekt
de voltallige Raad zich na de algemene bespreking uit over dat besluit en komen de artikelen
slechts in behandeling indien de Raad zich niet verenigt met de zienswijze van de
commissie.”
Het gewijzigde artikel 44 treedt onmiddellijk in werking.
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 45
In het huidige artikel 45 van het Reglement van Orde wordt punt vier gewijzigd door de
woorden “in één enkele bespreking” te schrappen.
In hetzelfde artikel wordt een vijfde punt toegevoegd:
“5. Heeft de commissie besloten het voorstel van resolutie niet aan te nemen, dan spreekt de
voltallige Raad zich na de algemene bespreking uit over dat besluit en komen de artikelen
slechts in behandeling indien de Raad zich niet verenigt met de zienswijze van de
commissie.”
Het gewijzigde artikel 45 treedt onmiddellijk in werking.
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