
Amendement bij het voorstel “samenstelling van het bureau” 15/12/2012 
 
 
Toelichting 
 
Op de agenda staat vandaag het agendapunt 6 “samenstelling van het bureau”, zonder 
dat daar evenwel een schriftelijk voorstel als bijlage bij de uitnodiging werd gevoegd.  
Het is dus voor de raadsleden onmogelijk geweest om daar tijdig kennis van te nemen, 
en alleen al daarom zou men de geldigheid ervan kunnen betwisten. 
 
Maar in ieder geval is het de bedoeling dat er gestemd wordt over de samenstelling, dus 
is het een voorstel aan de raad en dus kunnen er amendementen op worden ingediend. 
 
Tekst van het amendement 
 
De nieuwe provincieraad van Vlaams-Brabant wil meteen een teken geven van 
besparingen in deze crisistijd en stelt daarom voor om het bureau af te slanken tot   
een voorzit(s)ter, twee ondervoorzit(s)ters en de fractievoorzit(s)ters van elke fractie 
die minstens 3 leden telt. 
 
Jan Laeremans 
Fractievoorzitter Vlaams Belang 
 
 
Tussenkomst samenstelling bureau 

Voorzitter, collega’s, 

De samenstelling van het bureau is traditioneel een momentje waar de 
meerderheid zich eens goed kan uitleven, want het provinciedecreet laat daar 
veel te veel speelruimte. 

In 2000 bepaalde de meerderheid dat  de oppositiepartijen VU-ID (5 
verkozenen) en Agalev (8 raadsleden) elk een extra zitje in het bureau kregen, 
terwijl het Vlaams Blok met 10 raadsleden er geen bij kreeg. De oppositie had 
toen wel 6 mandaten op 17 of 35 %. 

Zes jaar later reduceerde men het bureau tot 13 leden, waarin de oppositie 3 
mandaten kreeg, of amper 23 %, terwijl wij 1/3 van de verkozenen in de raad 
hadden. 

De afgelopen week kregen wij geen enkel signaal vanuit de meerderheid dat 
er iets zou veranderd zijn en dat men zoals in het Vlaams Parlement voor een 
evenredige verdeling zou zorgen. (bv daar worden 8 ambten verdeeld volgens 
de sterkte van de fracties) 

Nochtans is er een meerderheidspartij bijgekomen die in haar programma veel 
aandacht schenkt aan democratie, minderheden en dat soort zaken.  



 
6 jaar geleden pleitte Groen! nog voor een beperking van het bureau tot 
voorzitter, 2 ondervoorzitters, fractievoorzitters.” Dat zouden er dus in totaal 10 
zijn. Helaas heb ik daar niets van opgevangen, maar ik heb horen waaien dat 
Groen zelf één van die “overbodige” functies gaat innemen. Dat lijkt me op z’n 
minst inconsequent…  
 
Vandaar dat wij het amendement van Groen weer opgevist hebben om het 
bureau te beperken en wij zijn benieuwd welk standpunt de andere partijen 
daarover gaan innemen. 
 


