
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 3 januari 2017 

Uur: 19u00 – 19u55 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 K. Byttebier: schepenen 

 L. Lybeer, F. Santy, A. Vandendriessche, F. Rodenbach, P. Lombaerts, 

S. Demeyer: raadsleden 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: P. De Coene: schepenen  

M. Vandemaele : raadsleden 

  

Afwezig: A. Vandersteene: schepenen 

S. Bral, F. Verhenne: raadsleden 

  

Kopie: / 

Bijlagen:  

 
PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

 

17 - 2017_GR_00015 - Deontologische code van toepassing op de personeelsmedewerkers van de stad (en OCMW) - 

Aanpassing in het kader van de informatieveiligheid. – Vaststellen 

Toelichting door Schepen Byttebier.  

Raadslid Santy merkt op dat de tekst lang is en soms woorden bevat die niet voor iedereen even duidelijk gaan zijn. 

Kan er geen verklarende woordenlijst opgenomen worden? 

 Schepen Byttebier acht het niet haalbaar om de tekst nu nog aan te passen. Bovendien werd de tekst 

 meermaals besproken o.a. met de vertegenwoordigers van de werknemers. 

Raadslid Santy vervolgt met een verwijzing naar de link die in de toelichting gegeven werd naar de deontologische 

code voor raadsleden en vraagt in de eerste plaats of deze al onder de aandacht werd gebracht van de raadsleden 

deze legislatuur. In tweede instantie bevraagt hij of ook voorzien is om deze te herwerken. 

 Schepen Byttebier vraagt na of de code al specifiek onder de aandacht werd gebracht van de (nieuwe) 

 raadsleden. Daarnaast ziet hij thans geen redenen om de bestaande code te herwerken gezien deze, zo bleek 

 bij vergelijking met de nieuwe code voor de ambtenaren, geen tegenstijdigheden met deze laatste bleek te 

 vertonen. 

Betreffende punt 2.3. stelt raadslid Santy dat de bepalingen “Medewerker van de Stad en het OCMW Kortrijk oefenen 

hun job op een loyale, correcte manier uit. We stellen ons constructief op en vermijden zo veel mogelijk uitspraken of 

handelingen die ingaan tegen de belangen van het lokaal bestuur (zowel tijdens de diensturen als in de privésfeer).” en 

dan in het bijzonder het laatste deel (noot: onderlijning door verslaggever voor de duidelijkheid) zeer verregaand zijn. 

Hij bevraagt ook hoever deze dragen. Betekent dit concreet dat een stadsmedewerker op een familiale gelegenheid of 

onder vrienden zich onder geen beding (negatief) mag uitspreken over het functioneren van of binnen de organisatie?  

 

 

Vergaderverslag 



Schepen Byttebier verduidelijkt dat het  niet bedoeling is om na te gaan wat de mensen thuis gaan vertellen 

tegen hun gasten of anderen maar is vooral bedoeling om te voorkomen dat conflicterende situaties ontstaan 

in de publieke ruimte bijvoorbeeld n.a.v. uitlatingen op sociale media. Want het is niet mogelijk na te gaan 

wat mensen precies zeggen thuis, noch kunnen mensen verantwoordelijk worden gesteld voor verhalen die 

uit tweede hand publiek gemaakt worden. 

Raadslid Santy verbindt vervolgens i.k.v. voorgaande, punt 2.4. waarin gesteld wordt dat de functie steeds op neutrale 

wijze en objectief uitgeoefend moet worden,  de vaststelling dat kabinetsmedewerkers ook stadspersoneel zijn dat 

gevat wordt door deze code en een aantal voorvallen in het verleden waarbij de voorzitter van de Gemeenteraad 

opriep tot grotere terughoudendheid op de sociale media.  

Raadslid Lombaerts stelt dat het dus in essentie gaat over hoe “in de privésfeer” moet worden begrepen en 

suggereert dat er misschien beter had gestaan “binnen en buiten de diensturen”. 

Raadslid Lybeer vult aan met de vraag of een medewerker van de stad of het OCMW die besluit om zich partijpolitiek 

te engageren binnen een partij die geen deel uitmaakt van de huidige meerderheid, door deze bepalingen in de 

problemen kan komen?  

 Schepen Byttebier vervolledigt door te stellen dat het toch duidelijk moet zijn dat verwacht wordt dat 

 mensen loyaal zijn aan de organisatie. 

Raadslid Santy suggereert om een punt te plaatsen na “lokaal bestuur”, en de rest van de zin te schrappen. 

Betreffende spreekrecht en spreekplicht had raadslid Santy graag verduidelijking gekregen. Naar aanleiding van de 

passage “We maken geen feiten bekend  […] niet alleen over beslissingen zelf, maar ook over de voorbereidingen […] 

Interne debatten en meningsverschillen mogen niet extern gecommuniceerd worden.” vraagt het raadslid of een 

ambtenaar nog mag antwoorden op de vraag van een raadslid of het klopt dat aan een bepaalde beslissing discussie is 

voorafgegaan en zo ja welke de verschillende posities waren in de discussie? 

 Raadslid Vandendriessche benadrukt dat er staat “mogen niet extern gecommuniceerd worden”. 

 Raadslid Lombaerts vult aan dat rechten van gemeenteraadsleden bepaald worden door het 

 Gemeentedecreet, ongeacht wat in deontologische of andere codes wordt beschreven. 

Onder punt 2.6.2 wordt ambtenaren opgedragen om inkomstenmaximalisatie na te streven. Raadslid Santy vindt dit 

een gevaarlijke bepaling, al zeker als ze in een deontologische code opgenomen is. Hij begrijpt dat opgeroepen wordt 

tot zuinigheid en rationeel gebruik van middelen, maar oproepen tot maximaliseren van inkomsten gaat wel heel ver. 

Dat zou kunnen betekenen dat een medewerker van een OC voorrang moet geven aan een privaat bedrijf – dat 

hogere retributies betaalt – boven een erkende vereniging. 

 Raadslid Lombaerts tempert door te verwijzen naar de geest van deze bepaling m.n. dat er voldoende 

 aandacht moet zijn om geen inkomsten te laten liggen of verloren te laten gaan. 

Raadslid Santy merkt op dat er over telewerken wordt gesproken, doch eerder in bedekte onduidelijke termen. Hoe 

moet de frase “respecteer de bestaande afspraken” gelezen/begrepen worden? 

 Schepen Byttebier verwijst naar regelingen gemaakt per dienst, waarbij het te ver zou leiden deze allemaal 

 op te nemen. 

Er zijn afspraken op niveau van diensten, vervolgt raadslid Santy?  

 Schepen Byttebier bevestig en vult aan dat deze ook rekening houden met het functieniveau. 

 Verantwoordelijkheid ligt dus bij diensthoofden 

Raadslid Santy vraagt waarom voor de melding van integriteitsschendingen (punt 3.3.) geen beroep gedaan wordt op 

de ombudsman? 

Schepen Byttebier verduidelijkt dat de ombudsman bedoeld is voor externe klanten. Bovendien is de secretaris als 

hoofd van personeel voldoende goed geplaatst, al kunnen er misschien situaties zijn waarin het wenselijk is dat 

situaties bekeken worden van op een iets grotere afstand. 



Raadslid Lybeer merkt op dat er toch ook vertrouwenspersonen zijn binnen de stad?  

 Schepen Byttebier: deze zijn ook vermeld als optie. 

Raadslid Santy bevraagt of het systeem met vertrouwenspersonen goed werkt. 

 Schepen Byttebier stelt dat dit naar zijn inschatting op het moment zo is, maar dat daar weinig directe 

 terugkoppeling over gebeurt naar de Schepenen wat ook niet nodig is. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

18 - 2017_GR_00006 - Straatnaamgeving - Polydoor Benootstraat - Goedkeuren  

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

19 - 2017_GR_00018 - Straatnaamgeving - Zomerplein - Principiële goedkeuring  

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

20 - 2017_GR_00016 - Straatnaamgeving - Fressendestraat - wijziging - Principiële goedkeuring  

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

BESLOTEN 
22 - 2017_GR_00007 - Directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling/Team Bouwen, Milieu en Wonen - 
Aanwijzing tot Gemeentelijke Omgevingsambtenaar (GOA) - Goedkeuren 
Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

5/01/2017

X
Stijn Tanghe

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


