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GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 
 
Aanwezig : De Hr Olivier MAINGAIN, Burgemeester, de Hr BOTT, Mwen MOLENBERG, DESTREE-
LAURENT, NAHUM, de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Schepenen en de Hr 
LAMBERT, Gemeentesecretaris. 
 
Vergadering van 14.09.17 
 

 
#Onderwerp : Transparencia – Openbaarheid van bestuur – Conformiteit van de elektrische 

installatie van het sportcomplex Poseidon - raadpleging ter plaatse – besluit. 
 
 
HET COLLEGE 
 
Gelet op artikel 32 van de grondwet; 
 
Gelet op de wet van 12/11/1997 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in de provincies en 
gemeenten; 
 
Gelet op de vraag die op 01/08/2017 werd gesteld op de website www.transparencia.be; dat deze 
beoogt om in elektronische vorm een kopie te bekomen van het verslag nr. 4526983 met betrekking 
tot de conformiteit van de elektrische installatie van het sportcomplex Poseidon; 
 
Gelet op de vraag tot herbeschouwing van 07/09/2017 die werd gesteld op de website 

www.transparencia.be; 

 Overwegende dat in overeenstemming met het advies van de CTB van 23/02/2017 en van 

29/08/2017 waarin wordt gesteld dat ‘met betrekking tot het antwoord dat gegeven moet worden op 

de vraag, de overheid vrij is om al dan niet gebruik te maken van het platform “Transparencia” en 

artikel 5 van de wet van 12/11/1997 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur  in de provincies 

en gemeenten, het controleverslag aangaande de elektrische installatie van het sportcomplex 

Poseidon ter plaatse geraadpleegd kan worden, te weten op de dienst gemeentegebouwen, 

Stokkelsesteenweg 80 te Sint-Lambrechts-Woluwe, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 

13.30 tot 17 uur; dat vooraf een afspraak dient gemaakt te worden met dhr. Rudy COCHIE, 

r.cochie@woluwe1200.be; 

 Overwegende dat ook een conform uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad van 

22/05/2017 waarin kennis wordt genomen van de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen om een contract af te sluiten via een onderhandelde procedure zonder bekendmaking met 

betrekking tot het conform maken van de elektrische installatie van het sportcomplex Poseidon 

gepubliceerd zal worden op de website www.transparencia.be als antwoord op de vraag; 

Overwegende dat onderhavige beraadslaging gepubliceerd zal worden op de website van 

Transparencia, als antwoord op de vraag; 
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Overwegende dat onderhavig document verstuurd wordt onder alle voorbehoud en zonder enige 

nadelige erkentenis; 

Overwegende dat er beroep tegen deze beslissing aangetekend kan worden voor de Raad van State 

binnen een termijn van 60 dagen vanaf onderhavige kennisgeving; dat dit wordt aangetekend door 

middel van een verzoekschrift per aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: Raad van 

State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via elektronische weg (zie daartoe de rubriek "e-

Procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be); 

 BESLUIT: 

 om de raadpleging ter plaatse toe te laten van het controleverslag inzake de elektrische 
installatie van het sportcomplex Poseidon, te weten in de dienst gemeentegebouwen, 
Stokkelsesteenweg 80 te Sint-Lambrechts-Woluwe, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 17 uur; (er dient vooraf een afspraak te worden gemaakt met dhr. Rudy 
COCHIE, r.cochie@woluwe1200.be); 

 om op de website www.transparencia.be een conform uittreksel van de beraadslaging van de 
gemeenteraad van 22/05/2017 waarin kennis wordt genomen van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen om een contract af te sluiten via een onderhandelde 
procedure zonder bekendmaking voor het conform maken van de elektrische installatie van 
het sportcomplex Poseidon; 

 om onderhavige beraadslaging te publiceren op de website www.transparencia.be. 

 
Aldus beslist in vergadering 

 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
  
(get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 
 

 
Voor eensluidend uittreksel : 

          
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester 
   
Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 
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