lokale verkiezingsraad
vooral zoeken in het werken in de luwte. Dat betekent dat het
ook zeer moeilijk is om in de pers je ding kwijt te kunnen.’
In Zulte is de politieke situatie compleet anders. Daar vormen twee grote blokken de gemeenteraad, Simon zetelt in
de oppositie. ‘Het klopt dat je je als raadslid meer kunt profileren vanuit de oppositie, je hoeft geen rekening te houden
met het college. Maar ik zit in de politiek om beleid te voeren
en daarom zou ik meteen van plaats willen wisselen met de
collega’s van de meerderheid. Dat er maar twee partijen zijn
die tegenover elkaar staan, maakt de raden voor een groot
deel voorspelbaar. Verrassend stemgedrag komt maar heel
zelden voor. Het gaat er soms hard aan toe maar de sfeer
blijft collegiaal.’
Voorrecht
Een gemeenteraadslid en zeker een nieuw gezicht moet veel
tijd investeren in zijn functie. ‘Pers en partijpublicaties zijn
belangrijk maar het allerbelangrijkste is de aanwezigheid in
de gemeente,’ zegt Simon Lagrange. ‘Op allerlei feesten en
activiteiten moet je erbij zijn om met de mensen te praten.’
Daar komt het instuderen van dossiers, het voorbereiden van
de commissies en de gemeenteraad bij, en veel vergaderen uiteraard. In de agenda van Davina De Herdt staan gemiddeld
drie avonden per week aangekruist voor vergaderingen. ‘Alles bij elkaar ben ik anderhalve tot twee dagen per week bezig
met mijn mandaat. Als vergaderingen tot na middernacht
uitlopen of in eindeloze discussies verzanden, verlang ik wel
eens naar een rustige avond thuis. Maar ik kijk met veel vol-

Simon Lagrange: ‘Tijdens de
eerste maanden bracht ik op elke
gemeenteraad een punt naar voren.
Zo groeide ik in mijn rol en in de
debatten.’
doening terug op de voorbije vijf jaar. Ik kom zeker weer op
in oktober. Als ik verkozen word, wil ik graag de nieuwelingen in de partij onder de vleugels nemen. Ik zou hun willen
meegeven dat ze moeten proberen te genieten. Ze moeten
beseffen dat het een voorrecht is gemeenteraadslid te zijn en
dingen te kunnen verwezenlijken voor de stad. De gevolgen
van beslissingen die in de gemeenteraad worden genomen zijn
heel direct merkbaar, je ziet dat er iets verandert. Dat is leuk.’
Ook Simon Lagrange heeft de microbe te pakken. Als drijvende kracht achter een volksraadpleging over de locatie
van het gemeentehuis heeft hij de voorbije jaren een stevige
basis gelegd. Ook hij wil straks graag de nieuwelingen wegwijs maken. ‘Ik zal ze op hart drukken zichzelf te blijven in
de gemeenteraad. Ze staan op de lijst omdat de partij in hen
gelooft zoals ze zijn.’
Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal

Wat moet u weten
over kartellijsten?
Soms wensen partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen de
krachten te bundelen, in de hoop samen meer zetels te halen
dan afzonderlijk. Dat kunnen ze doen door samen een kartellijst
te vormen die ze een nieuwe benaming geven. De lijstnaam
mag maximaal uit achttien tekens bestaan. De vorming
van een kartellijst loopt niet altijd van een leien dakje. Het
vraagt veel diplomatie en overredingstalent om tot een goed
samenwerkingsverband te komen.
Samen op de lijst, toch aparte fracties
Ten laatste op de installatievergadering van de gemeenteraad
kan een kartellijst beslissen in twee fracties (maar niet meer)
in de gemeenteraad aan te treden. Een hele reeks voorwaarden
moet dit proces in goede banen leiden. Een ervan is dat een splitsing in fracties enkel kan als de naam van de kartellijst uit meerdere letterwoorden bestaat die minstens de twee fractienamen
omvatten.
De kandidaat-gemeenteraadsleden beslissen bij de indiening van
de voordrachtsakte of verbeteringsakte (half september 2012)
dat de op de lijst verkozen gemeenteraadsleden twee fracties
zullen vormen of kunnen vormen. Het kartel hoeft dus niet te
beslissen op het ogenblik dat het de kandidatenlijst indient. Het
moet echter wel de mogelijkheid openhouden. Het kartel kan dan
splitsen als een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken,
daartoe op de installatievergadering van de gemeenteraad beslist.
Wil een kartel kunnen splitsen, dan moet het dus samen met de
voordrachtsakte een afzonderlijke akte betreffende fractievorming indienen, ondertekend door alle kandidaat-gemeenteraadsleden op de lijst. Op de akte moeten alle kandidaat-gemeenteraadsleden aangeven tot welke fractie zij zullen behoren als ze
verkozen worden. De indiening van de akte betreffende fractievorming en de door de kandidaat-gemeenteraadsleden gemaakte
keuze is niet herroepbaar. De gemeentesecretaris krijgt een kopie
van de akte van fractievorming. De keuze voor twee fracties geldt
tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Als een kandidaat-gemeenteraadslid zich op de akte betreffende
de fractievorming niet tot een fractie bekent, wordt de persoon
geacht bij verkiezing voor de grootste fractie te opteren. Als beide fracties in de gemeenteraad even groot zijn, wordt hij geacht
bij verkiezing te opteren voor de fractie waartoe de aanvoerder
van de lijst behoort. Indien de lijstaanvoerder zich op de akte van
fractievorming niet tot een fractie heeft bekend, wordt het kandidaat-gemeenteraadslid geacht te opteren voor de fractie van
het hoogst op de lijst staande kandidaat-gemeenteraadslid dat
zich wel tot een fractie heeft bekend.
Zie artikel 38 van het Gemeentedecreet.

Stuur uw vragen over de gemeenteraadsverkiezingen naar
marian.verbeek@vvsg.be of
gemeenteraadsverkiezingen@vvsg.be
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