
Geachte gouverneur, 

 

We zijn net van start gegaan met een nieuwe legislatuur en tot mijn spijt moet ik mij nu al opnieuw 

tot u richten i.v.m. de werking van de Aalterse gemeenteraad. Het individueel stemrecht van de 

raadsleden in Aalter werd namelijk de voorbije zittingen van de gemeenteraad nog maar eens 

stelselmatig met de voeten getreden onder het voorzitterschap van de heer Pieter De Crem. We 

hebben hierover al meermaals klacht ingediend. U hebt in uw vorige antwoord hierover erkend dat 

deze kwestie al een jammerlijke voorgeschiedenis heeft van meer dan tien jaar. Keer op keer is de 

voorzitter van de Aalterse gemeenteraad erop gewezen dat het vragen van de stemming per fractie 

“zonder meer onwettig is”. In een vorig schrijven gaf u hiervoor een duidelijke reden: 

“De ratio legis hiervan is dat in de gemeenteraad elk raadslid vrijuit zijn stem moet kunnen 

uitbrengen. Dat is al niet zo gemakkelijk, aangezien een raadslid dat van de fractielijn wil afwijken 

daar wel op zal aangekeken worden. Dat wordt nog veel moeilijker als dat raadslid eerst moet vragen 

om individueel te stemmen en pas daarna zijn afwijkende stem kan uitbrengen. 

(…) 

Het ‘stemmen per fractie’ zolang er geen hoofdelijke stemming wordt gevraagd, waarbij de 

fractieleiders zogenaamd namens hun fractie hun akkoord of niet-akkoord uiten met een voorliggend 

voorstel is, zoals vroeger reeds gesteld, geen correcte praktijk en strijdig met artikel 35 

Gemeentedecreet” 

 

Uw vorig schrijven hieromtrent aan het college van burgemeester en schepenen besluit u als volgt: 

“Ik stel bijgevolg vast dat de voorzitter van de gemeenteraad in Aalter, in weerwil van de - intussen 

reeds - drie uitspraken van mijn voorganger en mezelf, nog steeds niet het individueel stemgedrag 

van de gemeenteraadsleden opvraagt.  

Hij blijft daarmee handelen in strijd met artikel 35 Gemeentedecreet. 

Ik wil u hierbij een laatste keer uitdrukkelijk verzoeken om deze handelswijze aan te passen conform 

de bepalingen van het Gemeentedecreet. Bij een volgende overtreding zal ik niet nalaten een 

toezichtsmaatregel te nemen ten aanzien van een agendapunt dat op deze wijze behandeld is.” 

Ik kan alleen maar vaststellen dat ook dit ultimatum klaarblijkelijk geen indruk heeft gemaakt op de 

voorzitter van de Aalterse gemeenteraad, u zult dit wellicht kunnen vaststellen aan de hand van de 

geluidsopnames van de afgelopen gemeenteraden, al is de kwaliteit van die opnames erg slecht. 

 

Het aanhouden van de situatie zoals we ze al meer dan tien jaar kennen is raad na raad een ernstige 

aanfluiting van de democratie in Aalter. We vragen u dan ook met aandrang om alles in het werk te 

zetten om paal en perk te stellen aan de onwettige stemprocedure in de Aalterse gemeenteraad. Het 

kan voor ons niet dat een voorzitter van de gemeenteraad al meer dan tien jaar de besluiten van de 

toezichthoudende overheid moedwillig naast zich neerlegt. Het kan niet dat een voorzitter zich de 



macht toe-eigent om op een onwettige manier beslissingen te nemen namens anderen. Het kan niet 

dat een voorzitter hierover in de gemeenteraad geen enkele verantwoording wenst af te leggen. Het 

zag er even naar uit dat er beterschap op komst was door de aankondiging van een nieuwe voorzitter 

van de gemeenteraad, iemand die als voorzitter van de Knesselaarse gemeenteraad reeds bewezen 

heeft het gemeentedecreet wél te willen volgen. Door recente verschuivingen vrezen we echter dat 

de situatie enkel zal veranderen indien er streng wordt opgetreden door de toezichthoudende 

overheid. 

 

We bezorgen dit schrijven ook aan minister Homans, aan onze collega-gemeenteraadsleden en aan 

de pers, opdat niemand deze kwestie nog zou kunnen negeren. We rekenen op krachtdadige 

maatregelen die de voorzitter van de gemeenteraad niet langer naast zich neer kan leggen. Bovenal 

hopen we dat in de nieuwe legislatuur de stem van elk gemeenteraadslid uitdrukkelijk gevraagd én 

gehoord zal worden. We zijn ervan overtuigd dat dit in het belang zal zijn van élk gemeenteraadslid, 

of het nu tot de oppositie of tot de meerderheid behoort. 

 

Hoogachtend, 

 

Seppe Santens 

 


