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- --- Betreft: Openbare zittingen van het OCMW. 

Geachte heer Martens, 

Wij hadden reeds aangekondigd dat wij het initiatief zouden nemen rond een aanpassingvan de 
organieke wet betreffende de OCMW's. AIS bijlage vindt U een kopie van de vraag die wij gesteld 
hebben aan de Ministers Pascal Smet en Evelyne Huytebroeck. 

Minister Pascal Smet (sp-a) heeft op 2 mei jl. in de Commissie Sociale Zaken geantwoord dat het 
voorstel om de organieke wet aan te passen binnen het Vereiiigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal besproken worden. 

Wij verliezeii dit uiteraard niet uit het oog en zullen niet iialaten u op de hoogte te houden van de 
vorderiiigen iii dit dossier. 

Met vriendelijke groeten, 

Marie-Paule Quix 
Fractievoorzitter 
sp. a-spin? 

Fouad Ahidar 
Brussels 
Volksvertegenwoordiger 
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Mondelinge vraag aan de heer Pascal Srnet en rnevrouw Evelyne Huytebroeck, Leden van 
het Verenigd College van de Gerneenschappelijke Gemeenschapscornrnissie bevoegd voor 
het beleid inzake bijstand aan personen. 

Het OCMW staat zoals u weet voor Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Ondanks de 
naam zijn de zittingen van de Raden van het OCMW echter niet openbaar. Eigenlijk kan ik daar 
anno 2007 geen enkele goede reden voor vinden. Het "Collectief Solidariteit tegen uitsluiting: 
arbeid en inkomen voor iedereen" heeft een aantal parlementsleden gevraagd om een 
aanpassing van de organieke wet op de OCMW's te steunen en wij hebben hier positief op 
gereageerd. 

De tijd dat de overheidsinstellingen versterkte burchten waren die verdedigd moesten worden 
tegen elke pottenkijker, is gelukkig al een poosje voorbij. Zeker in het geval van een OCMW ZOIJ 

de burger het recht moeten hebben om het beleid van deze instelling op een transparante wijze 
te kunnen volgen. Al te vaak geeft het besloten karakter van de vergaderingen nog aanleiding tot 
achterdocht bij de burger. Ik wens er tenslotte op te wijzen dat de gemeenteraden ook openbaar 
zijn. 

Natuurlijk moeten er afwijkingen op het principe mogelijk zijn. Zo zou de raad met bvb. een 
tweederde meerderheid van de aanwezige leden op grond van ernstige bezwaren kunnen 
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Ook indien de raad zich uitspreekt over persoiien 
zou de openbaarheid opgeschort kunnen worden. 

Vandaar deze concrete vraag: 

Bent u bereid om via een ontwerp tot aaripassing van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het principe van openbaarheid van 
de vergaderingen van de raad in te voeren? 

Marie-Paule Quix 

Fractievoorzitter sp.a-spirit 

25 april2007 


