
 

 

 

Beste Perenaar, 

Tussen januari 2013 en juli 2018 gingen er 61 

gemeenteraden door. Voor elke gemeenteraad 

bereidt het schepencollege een agenda voor. Ook 

de raadsleden kunnen punten aan de agenda laten 

toevoegen of op de raadszitting mondelinge 

vragen stellen. In totaal behandelde de raad zo 

1058 agendapunten.  

 

Appel heeft op basis van de verslagen van de 

gemeenteraad – welke je vindt op 

https://www.peer.be/verslagen-gemeenteraad - 

een rapport gemaakt waarmee je inzicht krijgt in:  

 

- Het stemgedrag van de politieke fracties: 

wie stemde het meest voor, tegen of 

onthield zich?  

 
 

 
- Het soort van beslissingen die er genomen worden op de gemeenteraad: over personeel, grondbeheer, de werking 

van de gemeente en zo meer. 
 

- Het aantal tussenkomsten per fractie: welke fracties zijn het meest actief?  
 

- Het aantal tussenkomsten per raadslid: welke raadsleden scoren het hoogst aantal tussenkomsten? 
 

- Het aantal tussenkomsten in debatten door de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester en de schepenen?  
 

 

Het rapport werd opgemaakt aan de hand van grafieken. Bij elke grafiek wordt er een korte beschrijving gegeven.  

 



Hoe werd er gestemd?  

 

Er wordt op de gemeenteraad alleen gestemd over de punten die door het schepencollege op de agenda geplaatst worden, 

en over de punten die schriftelijk toegevoegd worden aan de agenda door de raadsleden.  

Raadsleden kunnen op de vergadering ‘voor’ stemmen als ze akkoord zijn, ‘tegen’ als ze niet akkoord zijn of ‘zich onthouden’ 

wanneer ze zich niet ‘voor’ of ‘tegen’ een punt kunnen of willen uitspreken. Bijvoorbeeld omdat ze van mening zijn niet 

voldoende info te hebben om een definitief standpunt in te nemen of omdat ze niet expliciet ‘voor’ of ‘tegen’ een bepaald 

punt zijn en op die manier ‘de kerk in het midden houden’.  

Het Peerse schepencollege bestaat uit een coalitie van CD&V, SP.A en Peer Plus. Het is vanzelfsprekend dat de 

coalitiepartners op dezelfde manier stemmen over de door hen naar voor gebrachte agendapunten. Ook wanneer er gestemd 

moest worden over door gemeenteraadsleden toegevoegde punten – alleen NV.A en Appel dienden bijkomende punten in -, 

werd er op dezelfde manier gestemd. De meerderheid stemde ‘voor’ op 701 punten – zijnde op de 691 door hen 

geagendeerde punten en op 10 toegevoegde punten -; en ‘tegen’ op 14 toegevoegde punten. Over 4 toegevoegde 

punten werd niet gestemd. 

 

 

De oppositiepartijen N-VA en Appel (*), en het onafhankelijke raadslid Jo Simons (**) gingen zoals je ziet niet altijd akkoord 

met alle door de meerderheid geagendeerde punten (***). Appel stemde 597 keer ‘voor’, 54 keer ‘tegen’ en onthield 

zich 64 keer; en was dus 118 keer niet akkoord met de meerderheid. N-VA stemde 644 keer ‘voor’, 16 keer ‘tegen’ en 

onthield zich ‘55’ keer; en was dus 71 keer niet akkoord met de meerderheid. Jo Simons was 16 keer niet akkoord. 

 

 

(*) Robert Bomans heeft zich sinds het begin van de legislatuur aangesloten bij Appel.  
(**) Jo Simons zetelt sinds februari als onafhankelijk raadslid. Het is maar sinds die datum dat het stemgedrag van Jo afzonderlijk in 
kaart gebracht wordt.  
(***) Er werd in de grafiek enkel rekening gehouden met het standpunt van de fractie. Zowel bij N-VA als bij Appel stemden individuele 
raadsleden soms anders dan de fractie. Bij de meerderheidspartijen hielden de raadsleden zich in alle gevallen aan de partijlijn. 

De oppositiepartijen N-VA en Appel 

steunden – in tegenstelling tot CD&V, 

SP.A en Jo Simons – wel elkaars 

voorstellen. 



Waar ging het over op de gemeenteraad?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een overzicht te kunnen geven over de onderwerpen 

die op de gemeenteraad naar voren kwamen, heeft 

Appel een aantal standaard categorieën bepaald. Dit is 

een eigen categorisatie omdat er binnen de stad geen 

standaard gehanteerd wordt.  

 

De top 3 van de door de meerderheid geagendeerde 

punten (691) gingen over:  

1) De werking (36%) 

2) Begroting / Budget (14%) 

3) Grondbeheer (13%) 

 

De top 3 van de door de oppositie partijen 

geagendeerde punten (28) gingen over:  

1) Milieu (21%) 

2) Werking (17%) 

3) Veiligheid (14%) 

 

Daarnaast werden er op de gemeenteraad liefst 266 

mondelinge vragen gesteld over (*):  

1) Milieu (19%) 

2) Werking (15%) 

3) Wegen en verkeer (14%) 

 

Er werden ook 29 punten in geheime zitting 

gestemd; dit zijn punten die persoonsgebonden zijn en 

waarvoor een geheime stemming vereist is.  

 

Tenslotte waren er nog 44 kennisgevingen. Dit zijn 

mededelingen die dienen te gebeuren aan de 

gemeenteraad maar waarover niet gestemd moet 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) De categorie ‘Overige’ werd uitgesloten van de top 3; in 

deze categorie zitten alle tussenkomsten die niet onder één 

van de standard categorieën geplaatst konden worden. 



Het rapport van het schepencollege en de raadsleden 

 

In Peer hebben we naast de burgemeester (CD&V), 6 schepenen (4 voor CD&V, 1 voor SP.A en 1 voor Peer Plus). Raf Nelis 

nam na 3 jaar het schepenmandaat van Harry Broekx over; Roger Vanhove volgde Rudi Vanhees op.  

- Steven Mathei, burgemeester (CD&V) 

- Sigrid Cornelissen, schepen (CD&V) 

- Liesbeth Diliën, schepen (CD&V) 

- Harry Broekx, schepen (CD&V) (2013-2015) 

- Raf Nelis, schepen (CD&V) (2016-2018) 

- Lutgarde Ceyssens (CD&V) 

- Louis Linsen, schepen (Peer Plus)  

- Rudi Vanhees (SP.A) (2013-2018) 

- Roger Vanhove (SP.A) (2018) 

De gemeenteraad wordt voorgezeten door de voorzitter. In 2013-2014 was Alex Laenen (SP.A) de voorzitter van de 

gemeenteraad; hij werd opgevolgd door Roger Vanhove (2014-2018).  

De voorzitter heeft de rol van coördinator. Hij licht de agendapunten toe, of vraagt de bevoegde schepen of de 

burgemeester verdere toelichting te geven.  

 

 

Wanneer we naar het aantal agendapunten kijken dat toegelicht werd 

door SP.A zien we dat een groot deel van deze punten door de 

voorzitter werden toegelicht: 389 van de 764 agendapunten 

(agendapunten – punten voor geheime stemming – kennisgevingen).  

CD&V nam 276 punten voor z’n rekening en Peer Plus 99.  

Verdelen we het aantal toelichtingen over de hierboven genoemde 

voorzitter(s) en schepenen, dan krijgen we dit resultaat: 



Naast het toelichten van de agendapunten, hebben voorzitter, burgemeester en schepenen ook de taak om vragen 

van de raadsleden te beantwoorden alsook om het debat aan te gaan over de door hun op de agenda gebrachte 

onderwerpen. Voor ieder van hen werd aan de hand van de notulen van de gemeenteraad nagegaan hoeveel keren ze een 

antwoord op een vraag hebben gegeven of tussengekomen zijn in een debat. Onderstaande grafieken tonen aan dat de 

CD&V fractie – zoals ook het aantal schepenmandaten naast het mandaat van burgemeester doet vermoeden – het 

overgewicht heeft binnen de coalitie. De top 3 wordt aangevoerd door:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD&V
382

SP.A
127

Peer 
Plus
36

 

1) Steven Mathei  

2) Rudi Vanhees  

3) Sigrid Cornelissen 



Burgemeester en schepenen gaan natuurlijk alleen maar in debat met of vragen beantwoorden van andere raadsleden.  

De analyse toont aan dat enkel Appel en N-VA agendapunten hebben toegevoegd – elk 14 punten; en dat ze 

verantwoordelijk zijn voor 262 van de 266 gestelde mondelinge vragen.  

 

 

 

Wannneer je meer in detail kijk naar de punten die door Appel en N-VA werden toegevoegd, dan merk je dat Appel over 10 

verschillende categorieën voorstellen heeft ingediend; N-VA over 8.  

De top 3 bij Appel gaat over:  

1) Milieu  

2) Veiligheid  

3) Ruimtelijke ordening 

Bij N-VA wordt dat:  

1) Milieu  

2) Werking  

3) Veiligheid 

Ter herinnering, de top 3 van de door de coalitie op de agenda geplaatste onderwerpen ziet er als volgt uit:  

1) De werking (36%) 

2) Begroting / Budget (14%) 

3) Grondbeheer (13%) 

Bij elke gemeenteraad krijgen de  raadsleden op het einde van de zitting de kans om bijkomend mondelinge vragen te 

stellen. Zo stelde Appel in totaal 176 mondelinge vragen; N-VA 86; CD&V 2; en, Jo Simons 2. 

Bij Appel gaan de meeste vragen over (*):  

1) Milieu  

2) Werking  

3) Wegen en verkeer 



Bij N-VA wordt de top 3 aangevoerd door:  

1) Veiligheid 

2) Werking 

3) Wegen en verkeer  

(*) De categorie ‘Overige’ werd uitgesloten van de top 3; in deze categorie zitten alle tussenkomsten die niet onder één van de standard 
categorieën geplaatst konden worden. 

 

 

 

 

Splitsen we de toegevoegde agendapunten op per raadslid, dan zien we dat de meeste punten werden 

ingediend door Wouter Van Elsacker (N-VA), gevolgd door Guido Maes (Appel): 

 

 



Wanneer we naar het aantal mondelinge vragen kijken dat gesteld werd door de raadsleden, dan zien we dat 

de meeste vragen gesteld werden door Guido Maes (Appel), gevolgd door Ria Plasschaert (Appel), Wouter 

Van Elsacker (N-VA), Sven Anthonissen (N-VA) en Kathleen Soors (Appel). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen het aantal toegevoegde punten, of het 
aantal gestelde mondelinge vragen geven een inzicht 
in het werk van de raadsleden. Ook het feit of ze al  
dan niet deelnemen aan de gevoerde debatten 
speelt een rol.  

Als we gaan kijken naar het aantal tussenkomsten 
per fractie, dan zien we dat de raadsleden van Appel  
er ver bovenuit steken. SP.A en Peer Plus komen niet 
voor in de cijfers omdat alle leden van deze fracties 
deel uitmaken van het schepencollege (incl. de 
voorzitter van de gemeenteraad). 

Bekijken we het aantal tussenkomsten per raadslid 
dan spant Guido Maes (Appel) de kroon, gevolgd door  
Ria Plasschaert (Appel), Wouter Van Elsacker  
(N-VA) en Kathleen Soors (Appel). 

Enkele raadsleden van CD&V die noch mondelinge 
vragen gesteld hebben, noch agendapunten ingediend 
hebben, noch tussengekomen zijn in de debatten, 
werden niet opgenomen in onderstaande grafiek:  

 

Appel
504

NVA
173

CD&V
28

Onafhankelijke
37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport werd opgemaakt op basis van de officiële verslagen van de gemeenteraad. Om tot deze analyses te komen werden alle 
verslagen – opgemaakt in ‘Word’ doorgenomen en de data vervolgens gerapporteerd in ‘Excel’. Op grond hiervan werden de grafieken 
opgemaakt. Hoewel gegarandeerd wordt dat de grafieken een getrouw beeld weergeven kan niet uitgesloten worden dat er hier en daar 
een kleine afwijking zit op de totalen. Voor meer informatie over dit rapport kan u steeds contact opnemen met Appel.  


