
Interesse ?

Het verplicht te gebruiken kandidaatstellingsformulier kan je vinden door even te surfen naar de website
(www.iwt.be) en vervolgens de knop ″vacature″ aan te klikken. Je kunt ook telefonisch terecht op de personeelsdienst
(tel. 02-209 09 80), per fax op 02-223 16 80 of ook nog per e-mail (aanwervingen@iwt.be). Je kandidaatstellingsformulier
stuur je samen met de gevraagde bijlagen naar IWT, de heer Paul Zeeuwts, directievoorzitter, Bischoffsheimlaan 25,
1000 Brussel, fax 02-223 16 80, e-mail aanwervingen@iwt.be. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 13 maart 2006.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2006/35296]

3 FEBRUARI 2006. — Omzendbrief BA 2006/02 betreffende beslissingen
tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadverkiezingen

Aan de provinciegouverneurs

Aan de leden van de bestendige deputatie

Ter kennisgeving aan :

— de colleges van burgemeester en schepenen en de O.C.M.W.-besturen

— het bureau van het districtsbestuur

Op 8 oktober 2006 hebben de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de provincieraden, de gemeenteraden
en de districtsraden.

Ik verzoek de provinciale, gemeentelijke en O.C.M.W.-overheden om in het jaar van de verkiezingen en tot aan de
installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen
die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.

De gemeenteraden en provincieraden, zowel als de uitvoerende colleges, behouden vanzelfsprekend hun volle
bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen maar het is een algemene regel van behoorlijk bestuur dat
zij in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

Inzake het gebruik van gemeentelijke informatiebladen moet de nodige kiesheid aan de dag gelegd worden.
Hetzelfde geldt voor andere informatiekanalen, uitgaande van de gemeentelijke of de provinciale overheid, waaronder
ook de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.

Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de
organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het zijn officiële
publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk of provinciaal infoblad — of enige
andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente of provincie — kan dan ook niet
politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf terzake uit eigen beweging strenge regels op.

In ieder geval is het niet mogelijk dat de leden van het college of de deputatie in het jaar van de verkiezingen, en
zelfs daar buiten, via de informatiekanalen op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen
bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt mij geen onafhankelijke redactionele bijdrage. Bij officiële
overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.

Ik verzoek de gouverneurs de datum van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden
in het bestuursmemoriaal.

Volledigheidshalve stuur ik aan alle gemeente- en O.C.M.W.-besturen een afschrift van deze omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via het internet op het adres :
http://www.binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm.

Brussel, 3 februari 2006.

M. KEULEN,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
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