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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.04.18
#Onderwerp : Mondelinge vraag van Martine Payfa betreffende de sluiting van het Gemeentehuis op
zaterdag 7 april 2018.#
Openbare zitting
Op zaterdag 7 april zijn verschillende inwoners naar het gemeentehuis gekomen voor regeling van
administratieve kwesties en hebben voor een gesloten deur gestaan, terwijl de aanwezige dienstrooster wel de
opening van de dienst bevolking op zaterdag ochtend voorziet.
Een inwoner kwam met name een paspoort afhalen in het vooruitzicht van een imminente reis
De ambtenaren die bij deze dienst betrokken zijn, hebben zich in dezelfde situatie bevonden en geprobeerd
om hun oversten te bereiken teneinde een oplossing te vinden… tevergeefs aangezien zij hebben besloten
om een affiche aan te brengen dat aankondigt: « ten gevolge van een technisch probleem, zal de gemeente
deze zaterdag 7 april 2018 gesloten zijn.»
Is het normaal dat een dienst aan de bevolking niet wordt geleverd voor een probleem van sleutel?
Is de concierge vervangen?
In geval van overmacht, kon een Schepen of de Burgemeester zich niet in urgentie verplaatsen om dit
probleem op te lossen?
Bedankt om me bijzonderheden te geven over dit betreurenswaardige incident dat, zonder belangrijke reden
en door gebrek aan vooruitziendheid, de toegang tot de gemeentediensten tijdens een gehele ochtend heeft
onthouden.
De Raad neemt kennis.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitster,
Cathy Clerbaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 18 april 2018
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze

Gemeenteraad - 17.04.2018 - Uittreksel van dossier 29503

2/2

