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Met redenen omklede motie
van de heer Christian Van Eyken

tot besluit van de op 30 maart 2010
door de heer Joris Van Hauthem in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand,
over het uitblijven van een formele beslissing
in het dossier van de kandidaat-burgemeesters
voor de faciliteitengemeenten Kraainem,
Linkebeek en Wezembeek-Oppem
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Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellatie van de heer Joris Van Hauthem;
– gehoord de verschillende tussenkomsten;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Geert Bourgeois;
– overwegende dat:
1° de niet-benoeming tot gevolg heeft dat de voornoemde gemeenten geen burgemeester hebben, die nochtans officieel verkozen werd op 8 oktober 2006;
2° volgens het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 de voordrachtsakte van de burgemeester niet onderworpen is aan een bijzondere motivering, behalve aan het resultaat van de stemming van de gemeenteraad betreffende deze akte;
3° aangezien deze akten voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de minister
respect zou moeten hebben voor de democratische principes;
4° de weigering tot benoeming volledig tegenstrijdig is met het Europees Handvest
voor de lokale autonomie, onmiddellijk toepasbaar in het interne Belgische recht;
5° dienaangaande het Congres van de lokale en regionale overheden van de Raad van
Europa in haar aanbeveling nr. 258/2008, na te hebben vastgesteld dat “het ontbreken van een benoeming door de Vlaamse autoriteiten van de drie burgemeesters
binnen een redelijke termijn een verstoring van het beleid van de openbare dienstverlening creëert” en dat “de weigering van de benoeming van de drie burgemeesters
door de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden als sanctie niet in verhouding
is terwijl er voorafgaandelijk geen disciplinaire procedure is geweest” moedigt “de
Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden” aan “om zonder verwijl de
drie burgemeesters te benoemen (…), om een einde te stellen aan de verstoring van
het openbaar bestuur”;
6° deze weigering een ontkenning is van de democratie en een zware inbreuk op het
principe van een behandeling binnen een redelijke termijn, en dit een politiek teken
is van de verwerping van een vredevolle communautaire oplossing in het algemeen
kader van de onderhandelingen over de toekomst van Brussel-Halle-Vilvoorde;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° om het algemeen stemrecht na te leven in de faciliteitengemeenten;
2° om de wens van de bevolking na te leven, die met een grote meerderheid haar vertrouwen heeft geschonken aan de drie kandidaat-burgemeesters, en bijgevolg de
beslissing van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden te herzien, en de drie
kandidaten alsnog te benoemen.

Christian VAN EYKEN
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