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Geacht college,
U vindt hierbij een kopie van mijn vernietigingsbesluit van het besluit van
gemeenteraad van Merksplas van 31 mei 2021 over het rapport thema-audit
monitoring meerjarenplan.
Ik verzoek u dit afschrift te bezorgen aan de voorzitter van de gemeenteraad voor
kennisgeving aan de gemeenteraad (artikel 332, §1, derde lid decreet over het
lokaal bestuur).
U moet van de vernietiging melding maken op de webtoepassing van de
gemeente (artikel 287 decreet over het lokaal be5tuur).

Met vriendelijke groeten,
DgitaI ondertekend

C athy Berx tSignature)
(5 ig nature)

Cathy Berx
Gouverneur van de provincie Antwerpen
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Besluit van de gouverneur tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Merksplas d.d.
31 mei 2021 houdende Rapport thema-audit Monitoring Meerjarenplan. Kennîsname

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANVNERPEN

vgheid
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (hierna DLB’), artikel 326 en 332, §7.

Feitelijke_context
OP 37 mei 2027 nam de gemeenteraad van Merksplas kennis van het rapport van Audit Vlaanderen
i.v.m. de thema-audit Monitoring Meerjarenplan.
Op 10 juni 2027 dienen mevrouw line van der Vloet. fractieleider N-VA Merksplas, en Luc Holthof,
gemeenteraadslid N-VA Merksplas, een klacht in bij de gouverneur van de provincie Antwerpen tegen
deze beslissing van de gemeenteraad van Merkplas. Op 14juni 2021 dienen Jef Schoofs en Jan De Bie,
gemeenteraadsleden Groen Merksplas, eveneens klacht in bij de gouverneur van de provincie
Antwerpen tegen deze beslissing. De klagers vragen de vernietiging van dit besluit omdat het werd
genomen in de besloten zitting, terwijl zij van oordeel zijn dat de kennisname in de openbare zitting
moest gebeuren.
Op 74 en 16 juni 2027 verzoekt de gouverneur de gemeente de bestreden beslissing van de
gemeenteraad te bezorgen, alsook het volledige dossier ter zake.
Op 76 juni 2027 verzendt de gemeente de bestreden beslissing van gemeenteraad aan de gouverneur
alsook het volledige dossier ter zake en de bijhorende toelichting. De toezichtstermijn van de
gouverneur voor dit besluit nam een aanvang op 17 juni 2021 en eindigt op 16juli 2021.

iwidisch kader
Artikel 762 van de Grondwet.
Artikel 28 van het DLB.

Mrantwoording
Het rapport ‘thema-audit Monitoring Meerjarenplan bij het lokaal bestuur Merksplas’ werd door Audit
Vlaanderen bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad van Merk5plas, met de vraag om dit te
bezorgen aan de raadsleden. Audit Vlaanderen gaf hierbij aan dat de wijze waarop het auditrapport
door de raadsleden wordt besproken (bv. in besloten of openbare vergadering), door het bestuur zelf
wordt bepaald. Hierbij moeten uiteraard de wettelijke en decretale regels worden nageleefd.
In casu heeft de voorzitter van de gemeenteraad ervoor gekozen om de bespreking van het

auditrapport te behandelen in de besloten vergadering van de gemeenteraad. Hij verwijst hiervoor
naar “de persoonlijke levenssfeer van de betreffende diensten”.
Artikel 162, 4° van de Grondwet schrijft de openbaarheid van de vergaderingen van de gemeenteraad
als algemene regel voor.
Artikel 28, 1° van het DLB bepaalt dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn, behalve
als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten zitting.
In het betreffende rapport van Audit Vlaanderen worden nergens namen van personeelsleden
vermeld. Er wordt voornamelijk over ‘de organisatie’ en ‘de diensten’ gesproken. Op enkele plaatsen
worden de fadjunct-)algemeen directeur en de financieel directeur vermeld, maar eerder in algemene
termen, zonder te oordelen over hun gedrag of handelswijze. 1 paragraaf gaat over de financiële
dienst, maat ook hier zonder te oordelen over de handelswijze. In een klein bestuur als Merksplas kan
de financiële dienst weliswaar bestaan uit een beperkt aantal personen, maar het valt niet in te zien
hoe de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personeelsleden geraakt zou kunnen worden door
hetgeen vermeld staat in het rapport.
Aangezien in het rapport in algemene bewoordingen een aantal zaken worden vastgesteld en
aanbevelingen worden gegeven aan het bestuur, is er geen sprake van een schending van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen wanneer dit rapport in de openbare zitting behandeld
zou worden.
Het rapport thema-audit Monitoring Meerjarenplan had in de openbare zitting behandeld moeten
worden. Het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 werd dan ook in strijd met artikel 28, 1° van het
DLB genomen. Een vernietiging van dit besluit is verantwoord.

BESLUIT:

Enig artikel. Het besluit van de gemeenteraad van Merksplas van 31 mei 2021 houdende “Rapport
thema-audit Monitoring Meerjarenplan. Kennisname” wordt vernietigd.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietiqverklaring of een verzoek tot schorsing van de
tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
verzoekschrift wordt ingedienci hetzij elektronisch via een bevei/iqde website van de Raad van State
thttp.Ï/eproadmin.raadvst-consetat.be). of met een ter post aangetekende brief die wordt
toegezonden aan de Raad van State tWetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt
ingediend binnen een termijn van zestlg dagen nadat de beslissing werd betekend
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