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TOELICHTING

Elk intergemeentelijk samenwerkingsverband heeft een of meerdere statutaire bestuursorganen. Artikel 42, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er geen statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen
worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.
Een vermindering van het aantal mandaten draagt evenwel bij tot een grotere vereenvoudiging, transparantie en efficiëntie van de structuren en de werking van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Statutenwijzigingen die een vermindering van het aantal mandaten tot doel hebben, kunnen bezwaarlijk bestempeld worden als beslissingen die het
beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos
zouden verstoren. Vandaar de voorgestelde wijziging van artikel 42, tweede lid, die uitdrukkelijk de mogelijkheid wil scheppen om ook in het jaar van de verkiezingen statutenwijzigingen goed te keuren die louter de vermindering van het aantal mandaten inhouden.
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VOORSTEL VAN DECREET
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Artikel 42, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt vervangen door wat volgt:
“Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop
van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om
het aantal leden van een of meerdere organen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen.”.
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