SV – klacht tegen X
De gemeenteraad keurde donderdag 29 januari 2015 een machtiging goed om in rechte te treden, mbt de verspreiding van een persartikel.
1. Wil U mij alle stukken ( collegebesluit, verslag aan de gemeenteraad, de individueel
uitgebrachte stemming met het resultaat, het bewuste persartikel en copij van de beide
‘geheime’ stukken waarvan sprake in het persartikel ) laten geworden ?
2. Wie is de aangestelde advocaat ? ( naam, adres, telefoon, gsm )
3. Wil U mij copij bezorgen van de aanstellingsbrief van deze advocaat in de door de
burgemeester gehandtekende versie ?
4. Artikel 123.9° GO voorziet de plicht om alle handelingen te stellen die tot bewaring van recht
of stuiting van verjaring en verval. Welke maatregelen zijn genomen door dit SC ?
5. De Heer Van Goidsenhoven verklaarde in de pers ‘ In tijden van ebola verzaakt men niet aan
zijn immuniteit’ ( nieuwsblad, 31.01.2015 ) ! Deze verklaring maakt hem tot verdachte
nummer 1 in dit dossier . Wat bedoelt hij met : ebola ? Gaat het hier om het betrokken
dossier ? Ebola is een ziekte die zich snel verspreid. Houdt dit een verwijzing in naar zijn
handelswijze ? Gaat het om een lek die door hemzelf of op zijn aanstichten is
georganiseerd ? Wie is de naaste medewerker van de heer Van Goidsenhoven ? Wordt de
GSM van deze ‘naaste ‘ medewerker door de gemeente betaald ? Worden de facturen van
betrokkene ook aan de onderzoeksrechter toegezonden om na te trekken of er een contact is
geweest met deze en het medium dat de publicatie verzorgde ? Worden de gsm facturen van
alle schepenen uit de periode van de behandeling van dit dossier en publicatie van het
bewuste artikel aan het parket overhandigd ?
6. Zijn er schepenen die artikel 58 van de Grondwet inroepen ?

7.

-

Indien dit het geval is : op welke wijze tonen zij aan dat zij ‘in uitoefening van het
parlementair mandaat hebben gehandeld’ zoals de wet voorziet ?

-

Naar welke mening of stem verwijzen zij mbt het inroepen van de rechtsbescherming van
artikel 58 GW ?

-

Beschouwd schepen Van Goidsenhoven de ‘ebola-uitspraak’ als vallende onder art 58 GW
?

Welke bijkomende onderzoeksmaatregelen worden er gevorderd bij de onderzoekrechter :
-

Welke ambtenaren worden genoemd in het onderzoek ?

-

Welke directe medewerkers worden er genoemd ? Behoort de rechterhand van de Heer
van Goidsenhoven tot de verdachten ?

8. Houdt de klacht het verzoek in tot de onderzoeksrechter om de rechten verleend door art 58
GW te lichten, minstens t.a.v. de eerste Schepen, gelet op zijn verdachte uitspraken in de pers
?
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