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gemeenteraad

Besluit

OPSCHRIFT

Vergadering van 27 juni 2016 

Besluit nummer: 2016_GR_00714

Onderwerp:
Oprichting van een commissie "sui generis" - Opdracht en werking. - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oprichting van een commissie "sui generis" en de 
werking ervan goed te keuren.

Bevoegd: Daniel Termont

DE GEMEENTERAAD 

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.

Bijgevoegde bijlage(n):
 commissie sui generis - opdracht en werking

MOTIVERING

Op de gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 werd, met akkoord van alle fracties, beslist tot 
oprichting van een commissie “sui generis” met als opdracht een onderzoek te voeren naar een 
mogelijke betrokkenheid van mandatarissen van de Stad Gent bij activiteiten van de Optima 
Groep. 

In de bijlage, die integraal deel uitmaakt van het besluit, worden de modaliteiten van oprichting 
en werking van de commissie "sui generis" omschreven.
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In een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit zullen de leden van deze commissie benoemd worden.

Beslist het volgende: 

BESLISSING

Artikel 1:
Keurt goed de oprichting van de commissie "sui generis" met opdracht en modaliteiten van 
werking zoals omschreven in de bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Dienst Bestuursondersteuning 

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34734 STOP 1.1.1. - Ondersteunen bestuursorganen, 
mandatarissen en adviesorganen (DBO)

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT 

- commissie sui generis - opdracht en werking
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Oprichting van een commissie “sui generis” – opdracht en werking:

1. Opdracht:

De commissie voert een onderzoek naar aanleiding van meldingen of klachten inzake 
mogelijke inbreuken op de deontologische code door mandatarissen van de Stad Gent in 
hun contacten met de Optima Groep in het kader van hun mandaten bij of namens de 
Stad Gent.

2. Samenstelling:

De commissie “sui generis” is samengesteld uit 19 leden. Zowel leden van het college van 
burgemeester en schepenen als gemeenteraadsleden kunnen deel uitmaken van deze 
commissie. De mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de 
gemeenteraad is samengesteld. De verdeling geschiedt overeenkomstig het systeem 
D’Hondt.

3. Voorzitter en ondervoorzitter:

Het voorzitterschap van de commissie wordt opgenomen door een commissielid 
voorgedragen vanuit de minderheidsfracties, het ondervoorzitterschap wordt opgenomen 
door een commissielid voorgedragen vanuit de meerderheidsfracties.

De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie gebeurt door de 
leden van de commissie tijdens de eerste samenkomst van de commissie. De stemming is 
geheim en geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen.

4. Vergaderingen:

De commissie kan op rechtsgeldige wijze vergaderen indien de meerderheid van haar 
leden aanwezig is. Indien na een eerste samenroeping niet aan deze 
aanwezigheidsvereiste werd voldaan, kan de commissie na een tweede samenroeping 
rechtsgeldig vergaderen en beslissen en dit ongeacht het aantal aanwezige leden.

De vergaderingen van de commissie “sui generis” zijn in principe openbaar, behoudens 
toepassing van artikel 28 van het Gemeentedecreet.

De mandatarissen naar wie een onderzoek wordt gevoerd, zullen gehoord worden door 
de commissie, en kunnen zich laten bijstaan door zijn of haar raadgever(s).

De commissie kan alle personen die zij nodig acht horen. Deze kunnen zich laten bijstaan 
door zijn of haar raadgever(s). Van elk verhoor wordt een woordelijk verslag opgemaakt 
dat aan de persoon die werd gehoord ter ondertekening zal worden voorgelegd.
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De mandatarissen naar wie een onderzoek wordt gevoerd kunnen aan de commissie 
voorstellen getuigen te horen.

De commissie kan stukken opvragen uit dossiers, akten en stukken van het stadsbestuur 
of de autonome gemeentebedrijven, en het inzagerecht uitoefenen zoals voorzien in 
artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad.
Bij de behandeling van stukken die worden opgevraagd conform de wetgeving 
openbaarheid van bestuur dienen de principes van deze wetgeving te worden 
gerespecteerd.

Aan derden kan verzocht worden stukken mee te delen.

5. Verslaggeving:

Van elke samenkomst van de commissie “sui generis” wordt een verslag opgemaakt, de 
commissie “sui generis” duidt een verslaggever aan en zal daartoe bijgestaan worden 
door een ambtenaar van de Dienst Bestuursondersteuning.

6. Alle andere aspecten van de werking van de commissie worden geregeld door hoofdstuk 
4 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad.

7. Conclusies:

De commissie “sui generis” streeft ernaar haar onderzoek af te ronden tegen eind 
september 2016, uiterlijk oktober 2016.

De commissie “sui generis” legt de conclusies van haar onderzoek over mogelijke 
inbreuken samen met eventuele aanbevelingen neer in een verslag dat op de 
gemeenteraad van oktober 2016ter kennisgeving zal worden voorgelegd. Dit gebeurt in 
openbare zitting.
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STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 29 juni 2016:
 Met unanimiteit


