
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 2 oktober 2017 

Uur: 19u00 – 19u30  

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 A. Vandendriessche, A. Vandersteene: Schepenen 

 S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, F. Rodenbach, P. Lombaerts, K. Byttebier, S. Demeyer: 

raadsleden 

G. Hillaert: stadssecretaris 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: P. De Coene: Schepenen  

M. Vandemaele : raadsleden 

 
  

Afwezig: F. Verhenne: raadslid 
  

Kopie: / 

Bijlagen: / 

 
 

VOORAFGAAND 

Raadslid Santy geeft aan vooraf geen documenten ontvangen te hebben en moest dus kennis nemen van 
de documenten ter zitting. Hij betreurt dat hij zich niet kan voorbereiden. De koppeling naar de 
elektronische versie, die hem tussentijds werd bezorgd, werkte niet.1 

De stadssecretaris deelt mee dat de elektronische – officiële – versie van de stukken beschikbaar was op de 
middag van vrijdag 29 september, conform de afspraken in het huishoudelijk reglement. Diezelfde 
namiddag werden alle bundels aan de post bezorgd. Het is inderdaad te betreuren dat de bundels niet 
tijdig bij de raadsleden werden afgeleverd. 

 

PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

23 - 2017_GR_00244 - Gebruikersreglement - Gebruik van een stedelijk lokaal dat niet in het 

standaardaanbod zit van door de stad ter beschikking gestelde lokalen. – Goedkeuren 

Toelichting door Schepen Vandersteene 

Raadslid Roosen vraag of dit enkel geldt voor de conciërgerie bij de Wembley. 
 Neen, dat gaat over alle lokalen die voor een langere periode worden verhuurd of ter beschikking 
 worden gesteld aan verenigingen. Het is een reglement om in dit soort situaties niet telkens ad hoc 
 te moeten beslissen. Het kan bijvoorbeeld ook van toepassing zijn voor toneel- of 
 muziekverenigingen die een ruimte over langere termijn gebruiken. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

                                                           
1 Error 403 – forbidden access  

Vergaderverslag 



 

24 - 2017_GR_00189 - Interne controle - Jaarlijkse rapportering (mei 2016 - maart 2017) – Aktename 

Toelichting door de stadssecretaris. 

Raadslid Santy merkt op dat de toelichting helderder was dan de documenten die als bijlage aan het dossier 
gehecht zijn. Hij vraagt een leesbaar overzicht, dat duidelijk en volledig weergeeft waarover het gaat, wat 
de goede en de verbeterpunten zijn. 

 Op heden bestaat er geen format voor rapportering over interne controle, zoals dat voor audits wel 
 het geval is, vandaar dat gebruik gemaakt wordt van de twee bestaande (risico-)analyses met 
 vervolgens een koppeling naar de zes elementen uit de definitie van interne controle. 

Een duidelijke tabel, met een voortgangsrapportage, zou beter zijn. 

Raadslid Byttebier grijpt de mededeling dat er geen opgelegd format bestaat aan om te pleiten voor de 
uitwerking van een begrijpelijk format, dat eenvoudige voortgangsrapportage mogelijk maakt. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

25 - 2017_GR_00255 - 2017/1035 - Raamovereenkomst voor schoonmaakproducten en - materialen voor 

4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen 

Toelichting door Schepen Vandendriessche 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

 

 

3/10/2017

X
Stijn Tanghe

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  

 


