Ik denk dat ik mag stellen dat de drie oppositiefracties (Open-VLD, GPS en sp.a) het
belangrijk vinden om deze afsprakennota met de bestuursmeerderheid te maken juist
omdat er in Melle geen afsprakenkader bestaat ifv tucht- en strafrechterlijke maatregelen.
Voor alle duidelijkheid: dit voorstel is niet enkel van toepassing voor één specifiek tucht- of
strafrechterlijk dossier, maar dit afsprakenkader geldt voor de lopende en toekomstige
procedures.
Er zijn voldoende voorschriften, reglementen en wetteksten die zowel de tucht- als
strafrechterlijke materie regelen, maar wij wouden naast deze wettelijke regels ook voor
Melle een duidelijk afsprakenkader waarbinnen iedere partner (zij het een politieke partij of
zij het een gemeentelijke ambtenaar) zijn rechten en plichten kent en waarbij iedereen tijdig
alle informatie krijgt die op dat ogenblik kan worden gegeven binnen het lopende
onderzoek.
Elk onderzoek moet ten gronde worden uitgevoerd, maar als er een termijn van antwoord
en conclusie wordt vooropgesteld dan wordt deze best gerespecteerd of wordt er minstens
een reden voor het uitstel gegeven.
Een duidelijke en eerlijke communicatie is gezien de gevoeligheid van deze dossiers zeker
gewenst.
Als dergelijke afspraken niet worden nagekomen dan ontstaat er argwaan en dat is geen
gezonde voedingsbodem.
Het is voor ons daarom van belang dat de tuchtoverheid of het college van burgemeester en
schepenen, die feiten vaststelt die mogelijk een tuchtvergrijp uitmaken of er kennis van
krijgt, opdracht geven om een tuchtrechterlijk onderzoek te laten uitvoeren en een
tuchtdossier samen te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad (zij het in een
gesloten zitting).
Het is uiteindelijk de opdracht van de gemeenteraad om het algemene en gemeentelijke
belang te bewaken en te beschermen.
We willen ook dat er opdracht wordt gegeven om alle maatregelen te nemen om een
strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten middels klacht met burgerlijke partijstelling.
Bovendien heeft elk gemeenteraadslid of elke ambtenaar de verplichting om van een
mogelijks strafrechtelijk feit dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings
Wij leggen jullie het afsprakenkader dat voorligt goed te keuren.
Dit afsprakenkader past mijns inziens perfect binnen de deontologische code van zowel
mandatarissen als ambtenaren.
Ik stel dan ook voor om dit erin op te nemen.

