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OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraad
Bijeengekomen op 25 januari 2019 om 19u onder het voorzitterschap van Paul Francen,
uittredend voorzitter van de gemeenteraad
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3;
Er wordt lezing gegeven van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 3 januari 2019. De raad deed op
die dag uitspraak over de tegen de gemeenteraadsverkiezingen ingediende klacht. Deze
klacht werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De uitspraak werd betekend op 07 januari
2019.
Tegen het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen was er nog een beroep mogelijk
bij de Raad van State. Dit moest ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de
betekening (uiterlijk 15 januari 2019).
De Raad van State heeft bij mail van 15 januari 2019 meegedeeld dat er geen beroepen
werden ingediend tegen het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, bijgevolg zijn
de verkiezingen definitief.
Aldus vastgesteld ter zitting van 25 januari 2019.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

van

de

geldigverklaring

van

de

kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester Stefaan Devos.
De gemeenteraad
Bijeengekomen op 25 januari 2019 om 19u onder het voorzitterschap van Paul Francen,
uittredend voorzitter van de gemeenteraad
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3;
Er wordt lezing gegeven van het door de minister van Binnenlands Bestuur genomen besluit
op 18 december 2018 waarbij Stefaan Devos wordt benoemd tot burgemeester. Hij heeft op
vrijdag 18 januari 2019 de eed afgelegd bij de gouverneur.
Aldus vastgesteld ter zitting van 25 januari 2019.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling van de benoeming en eedaflegging
van de burgemeester.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Akteneming afstand van mandaat van een raadslid
De gemeenteraad
Bijeengekomen op 25 januari 2019 om 19u onder het voorzitterschap van Paul Francen,
uittredend voorzitter van de gemeenteraad
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3;
Gelet op de brief dd. 14/01/2019 gericht aan de gemeenteraad door dhr. Camiel Bouvin, tot
raadslid-titularis gekozen, waarbij deze ter kennis brengt aan de gemeenteraad dat hij afstand
doet van zijn mandaat van gemeenteraadslid;
Aangezien mevr. Hermans Veronique als 1ste opvolger voorkomt op de lijst nr. 6, dit is dezelfde
lijst waartoe de kandidaat behoort die van het raadlidmaatschap afstand doet;
Gehoord het verslag van de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad
betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat
deze voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid;
Gelet op de brief dd. 14/01/2019 gericht aan de gemeenteraad door mevr. Denise Beelen, tot
raadslid-titularis gekozen, waarbij deze ter kennis brengt aan de gemeenteraad dat zij afstand
doet van zijn mandaat van gemeenteraadslid;
Aangezien dhr. Glenn Blockx als 2de opvolger voorkomt op de lijst nr. 6, dit is dezelfde lijst
waartoe de kandidaat behoort die van het raadlidmaatschap afstand doet;
Gehoord het verslag van de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad
betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat
deze voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid;
Gelet op de brief dd. 09/01/2019 gericht aan de gemeenteraad door mevr. Annie Busselen, tot
raadslid-titularis gekozen, waarbij deze ter kennis brengt aan de gemeenteraad dat zij afstand
doet van zijn mandaat van gemeenteraadslid;
Aangezien dhr. Guy Vandebergh als 1ste opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, dit is dezelfde lijst
waartoe de kandidaat behoort die van het raadlidmaatschap afstand doet;
Gehoord het verslag van de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad
betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat
deze voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid;

Beslist:
Art.1. Akte te nemen van de afstand van mandaat van dhr. Camiel Bouvin. Mevr. Veronique
Hermans als zijn opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te verzoeken
in openbare vergadering, in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af
te leggen samen met de andere gemeenteraadsleden.
Art.2. Akte te nemen van de afstand van mandaat van mevr. Denise Beelen. Dhr. Glenn Blockx
als haar opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te verzoeken in
openbare vergadering, in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af te
leggen samen met de andere gemeenteraadsleden.
Art.3. Akte te nemen van de afstand van mandaat van mevr. Annie Busselen. Dhr. Guy
Vandebergh als haar opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te
verzoeken
in
openbare vergadering, in handen van de voorzitter de
voorgeschreven eed af
te
leggen
samen
met
de
andere
gemeenteraadsleden.
Aldus vastgesteld ter zitting van 25 januari 2019.

4) Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging
De gemeenteraad
Bijeengekomen op 25 januari 2019 om 19u onder het voorzitterschap van Paul Francen,
uittredend voorzitter van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3;
Na onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven door de gemeenteraad waaruit blijkt dat
voor een termijn van 6 jaar eindigend op 31 december 2024 als gemeenteraadslid verkozen
zijn:
Lijst nr
1
1
2
2
2

Letterwoord
Sp.a
Sp.a
NV-A
NV-A
NV-A

Naam en voornaam van de verkozene
Vandewijngaerden Griet
Veulemans Koen
Willems Niels
Hermans Benny
Vandebergh Guy

3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6

CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
Open VLD
Open VLD
Open VLD
Open VLD
Open VLD
Open VLD
Open VLD

Devos Stefaan
Vandebroeck Annita
Mollu Kristof
Vander Velpen Michel
Schurmans Laura
Vandepoel Kim
Alles André
Vandijck Patrick
Francen Paul
Depré-Geysenbergs Betty
Vanlaer Josette
Vlayen Patrick
Hermans Veronique

Opmerking

Ingevolge afstand van
mandaat Annie Busselen

Ingevolge afstand van
mandaat Camiel Bouvin

6

Open VLD

Ingevolge afstand van
mandaat Denise Beelen

Blockx Glenn

Vervolgens legt ieder van de aanwezige gekozenen die zich nog in de vereiste voorwaarden
van verkiesbaarheid bevinden, in openbare vergadering, in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad, dhr. Paul Francen, de eed af welke bepaald is bij art.6 §3 van het decreet over
het lokaal bestuur:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
De eedaflegging geschiedt in volgorde van anciënniteit van het gemeenteraadslid. Dhr.
Stefaan Devos heeft de eed afgelegd als burgemeester en dient dit bijgevolg niet opnieuw te
doen als gemeenteraadslid.
Er wordt geëindigd met de eedaflegging van Paul Francen. Als uittredend voorzitter van de
gemeenteraad en opnieuw verkozen gemeenteraadslid, legt hij de decretaal voorgeschreven
eed af in handen van de burgemeester, dhr. Stefaan Devos:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
Na beëdiging worden de raadsleden aangesteld verklaard door de voorzitter.
Na de eedaflegging wordt overgegaan tot vaststelling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden;
Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in, d.w.z. dat wie al
het langste een mandaat van gemeenteraadslid uitoefent bovenaan in de rangorde staat. Bij
gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van
de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
Aldus wordt de rangorde van de raadsleden bepaald als volgt:
Nr.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gemeenteraadslid anc. in
sinds
maanden Stemmen

Functie

Naam

Voornaam

Raadslid

Alles

André

2/01/1983

432

1220

Raadslid

Francen

Paul

2/01/1983

432

840

Raadslid

Vandijck

Patrick

2/01/1989

360

960

Burgemeester

Devos

Stefaan

2/01/1989

360

866

Schepen

Vandewijngaerden

Griet

2/01/1995

288

387

Voorzitter
gemeenteraad en
OCMW-raad

Vander Velpen

Michel

27/01/2004

179

543

Raadslid

Depré-Geysenbergs

Betty

2/01/2007

144

795

Raadslid

Vanlaer

Josette

5/03/2007

142

761

Schepen

Mollu

Kristof

2/01/2013

72

636

Schepen

Willems

Niels

2/01/2013

72

428

Raadslid

Vlayen

Patrick

28/01/2016

35

603

Raadslid

Hermans

Benny

2/01/2013

21

143

Schepen/voorzitter BCSD

Vandebroeck

Annita

25/01/2019

0

662

Raadslid

Schurmans

Laura

25/01/2019

0

525

Raadslid

Blockx

Glenn

25/01/2019

0

517

Raadslid

Vandepoel

Kim

25/01/2019

0

488

17 Raadslid
18 Raadslid
19 Raadslid

Hermans

Veronique

25/01/2019

0

461

Veulemans

Koen

25/01/2019

0

275

Vandebergh

Guy

25/01/2019

0

137

Aldus vastgesteld ter zitting van 25 januari 2019.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de installatie van de gemeenteraadsleden.
goedgekeurd

5) Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
De gemeenteraad
Overwegende dat:
-

-

-

De gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van
Belgische nationaliteit een voorzitter dient te verkiezen
De voorzitter verkozen wordt op basis van een akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter, ondertekend door de meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden
en door een meerderheid van de verkozenen op dezelfde lijst als de voorgedragen
kandidaat;
Alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in
aanmerking worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers
die de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het P.V. van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de akte van voordracht van een
kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad;

BESLUIT
Artikel 1. De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Michel Vander Velpen, verkozen te
verklaren tot voorzitter van de gemeenteraad.
Na dit punt neemt dhr. Michel Vander Velpen het voorzitterschap van de gemeenteraadszitting
over.

6) Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
De gemeenteraad
Onder het voorzitterschap van Michel Vander Velpen, verkozen voorzitter van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3;
Gelet op de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, overhandigd aan de algemeen
directeur op 15/10/2018;

De algemeen directeur overhandigt die aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Hij controleert:
•
•
•

Of de akte tijdig is ingediend
Of de kandidaat de Belgische nationaliteit bezit
Of de kandidaat door voldoende gemeenteraadsleden gesteund wordt (meer dan
de helft van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd op de
installatievergadering + een meerderheid van de gemeenteraadsleden die op
dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat verkozen zijn)

Via een akte van voordracht worden volgende schepenen voorgedragen:
•
•
•

Willems Niels: 1ste schepen
Vandewijngaerden Griet: 2de schepen
Mollu Kristof: 3de schepen

Deze akte werd tijdig ingediend, de kandidaten bezitten de Belgische nationaliteit en de akte
voldoet aan de vereiste meerderheidsvoorwaarden;
Overwegende dat de akte van voordracht melding maakt van een einddatum van een
schepenmandaat en melding maakt van diegene die betrokken schepen zal opvolgen, te
weten:
Kristof Mollu: schepenmandaat eindigt op 31.12.2021. Betrokken schepen wordt opgevolgd
door Hermans Benjamin.
De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals vastgelegd in de
voordrachtakte.
De schepenen worden uitgenodigd om de eed af te leggen in handen van de burgemeester:
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke voordrachtakte
van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde
van de gezamenlijke akte van voordracht nl.
Naam
Willems Niels
Vandewijngaerden
Griet
Mollu Kristof

Mandaat
1ste schepen
2de schepen

Einddatum
-

opvolger

3de schepen

31.12.2021

Hermans Benjamin

Artikel 3. Akte te nemen van het aantal schepenen geldig voor de ganse duur van de legislatuur
met name 3, te vermeerderen met de later toe te voegen voorzitter van het Bijzonder Comité
voor de sociale dienst.

7) Verkiezing van de leden van de politieraad
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat artikel 18 van de Wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van
de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad
wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende
dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste
lid, van de Wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 4 verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7
december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad als lid van
de politieraad;
Overwegende dat elk van de 19 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet
van 7 december 1998 beschikt over 3 stemmen;
Gelet op de voordrachtakten ten getalle van aantal ingediend overeenkomstig de artikelen 2,
4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en
ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad:
Kandidaat effectief lid
FRANCEN Paul

VANDERBERGH Guy

VEULEMANS Koen

VLAYEN Patrick Louis Karel

Kandidaat opvolger

Gemeenteraadsleden die de
voordracht deden
VANLAER Josette Louise VANDIJCK Patrick
Lucienne
BOUVIN Camiel
BEELEN Denise
ALLES André
HERMANS Benjamin Jules WILLEMS Niels
Mario
HERMANS Benjamin
BUSSELEN Annie
VANDEBERGH Guy
VANDEWIJNGAERDEN
Griet
VEULEMANS Koen
GEYSENBERGS
VANDIJCK Patrick
Bernadette
Clementine BOUVIN Camiel
Marcella
BEELEN Denise
ALLES André

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van
het voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt:
Kandidaat-effectieve leden
in alfabetische volgorde

Naam : FRANCEN

1

Voornamen : Paul
Geboortedatum : 03/03/1956

2

Beroep : industrieel ingenieur
Naam : VANDEBERGH

1

Voornamen : Guy
Geboortedatum : 03/01/1966

2

Beroep : accountant
Naam : VEULEMANS

1

Voornamen : Koen
Geboortedatum : 06/04/1979

2

Beroep : zelfstandige
Naam : VLAYEN

1

Voornamen : Patrick Louis Karel
Geboortedatum : 14/11/1963
2
Beroep : verkoper

Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast
vermeld kandidaat-effectief lid in de
volgorde waarin deze zijn voorgesteld om
hem te vervangen
Naam : Vanlaer
Voornamen : Josette Louise Lucienne
Geboortedatum : 02/04/1971
Beroep : bediende
Naam : Voornamen : Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Hermans
Voornamen : Benjamin Jules Mario
Geboortedatum : 03/06/1962
Beroep : bediende
Naam : Voornamen : Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Voornamen : Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Voornamen : Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Geysenbergs
Voornamen : Bernadette Clementine
Marcella
Geboortedatum : 28/08/1958
Beroep : bediende
Naam : Voornamen : Geboortedatum :
Beroep :

Stelt vast dat Glenn Blockx en Laura Schurmans, gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd),
de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming
(artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000).
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de
effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad.
19 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 3 stembiljetten
57 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
57 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen

De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:

0 nietige stembiljetten
0 blanco stembiljetten
57 geldige stembiljetten

De op deze (aantal) geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden

Aantal verkregen stemmen

FRANCEN Paul

12

VANDEBERGH Guy

18

VEULEMANS Koen

15

VLAYEN Patrick Louis Karel

12

Totaal aantal stemmen : 57

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen
kandidaten-effectieve leden (nagaan of de stemmen uitsluitend werden uitgebracht op naam
van personen vermeld op de kandidatenlijst; in tegenovergesteld geval moet dit worden
vastgesteld en mag de betrokkene niet verkozen worden verklaard).
Stelt vast dat 4 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen,
verkozen worden.
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat:

Verkozen zijn tot effectief lid
van de politieraad

FRANCEN Paul

De kandidaten, die als opvolgers voor elk
hiernaast vermeld verkozen effectief werden
voorgedragen, van rechtswege en in de
volgorde van de voordrachtakte de opvolgers
zijn van deze verkozen effectief leden
1
2

Vanlaer Josette Louise Lucienne

VANDEBERGH Guy

1

Hermans Benjamin Jules Mario

2
VEULEMANS Koen

1
2

VLAYEN Patrick Louis Karel

1

Geysenbergs Bernadette Clementine
Marcella

2

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
-

De verkozen kandidaat-effectieve leden: Francen Paul, Vandebergh Guy, Veulemans
Koen, Vlayen Patrick Louis Karel.

-

De kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze kandidaat-effectieve leden, te
weten:
o Vanlaer Josette Louise Lucienne voor Francen Paul
o Hermans Benjamin Jules Mario voor Vandebergh Guy
o Geysenbergs Bernadette Clementine Marcella voor Vlayen Patrick Louis Karel

Stelt voor dat:
-

Geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid
bepaald in artikel 15 van de Wet van 7 december 1998;

Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de Wet van 7 december 1998 en
artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad, in dubbel exemplaar, naar de bestendige
deputatie (of het college bedoeld in artikel 83quinquies, §2 van de bijzondere wet van 12
januari 1989 met beslissing tot de Brusselse Instellingen) worden gezonden.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;

De algemeen directeur,

De raadsleden-bijzitters,

De burgemeester,

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de verkiezing van de leden van de
politieraad.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

Voor de notulen
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

