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Klacht tegen de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het
mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van
VitaS

Geacht college,

De heer Sven Saenen diende bij de toezichthoudende overheid een klacht in
tegen het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 houdende de goedkeuring van
de agenda en de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van uw
gemeente voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
Vitas.
Aangezien deze klacht tijdig is ingediend en volgens de vastgelegde vormvereisten
moet ze ontvankelijk verklaard worden.
Strikt genomen moet ze ook als gegrond beschouwd worden. Artikel 20, 2° lid van
het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt immers dat voor
elk agendapunt op de gemeenteraad het dossier dat er betrekking op heeft ter
beschikking van de gemeenteraadsleden moet gesteld worden vanaf de
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verzending van de agenda. Dat in de gemeenteraadscommissie en op de gemeenteraad meer informatie werd
gegeven over dit agendapunt kan dit bezwaar niet opheffen.
Toch heb ik om volgende redenen beslist niet tot vernietiging van dit besluit over te gaan:
- Bij vernietiging van het besluit zouden de besluiten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Vitas ongeldig zijn en zouden dus alle deelnemende gemeenten hun
besluitvormingsprocedure moeten overdoen en zou de algemene vergadering opnieuw moeten
gehouden worden op een latere datum.
- Zowel de gemeente Hechtel-Eksel als de opdrachthoudende vereniging Vitas hebben beloofd in de
toekomst de vereiste procedure te volgen.
Het spreekt vanzelf dat ik in de toekomst er nauw op zal toezien dat beide instanties hun belofte waarmaken.

Met vriendelijk groeten,
Digitaal

Michel
ondertekend door
Michel Carlier
Carlier
(Signature)
2021.08.13
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13:25:20 +02'00'

Michel Carlier
Waarnemend gouverneur van de provincie Limburg
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