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TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 4 JANUARI 2019
Openbaar
Delaere Ivan, Burgemeester-voorzitter
Algemeen beleid

1. Kennisgeving geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen

Regelgeving
 het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, hierna LPKD genoemd, artikelen 3,7 en 

203
 het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 4 en 5
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te 

verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden 
voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau 
van Voeren en de randgemeenten, districtraadsleden per district in Antwerpen, leden van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie 
van het Vlaams Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de 
provinciedistricten, artikel 1

 het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau en de andere stukken betreffende de 
gemeenteraadsverkiezingen die op zondag 14 oktober 2018 hebben plaatsgevonden

 beslissing van de Raad voor verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 over de geldigheid 
van de verkiezingen van 14 oktober 2018 in de gemeente Pittem

Context en argumentatie
De verkozenen van de gemeenteraad,
op grond van volgende feiten en overwegingen:
de beslissing van het gemeentelijk hoofdbureau waarbij de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd vastgesteld, diende te worden voorgelegd 
aan het administratief rechtscollege Raad voor verkiezingsbetwistingen.
Ook wanneer er tegen de verkiezingen geen bezwaar is ingediend, zoals in Pittem, moet de Raad 
voor verkiezingsbetwistingen de verdeling van de zetels tussen de partijen en de rangorde van 
verkiezing van titularissen en opvolgers onderzoeken. Zonodig wijzigt de Raad ambtshalve de 
zetelverdeling en de rangorde.
De Raad voor verkiezingsbetwistingen heeft bij beslissing van 5 december 2018 vastgesteld dat het 
gemeentelijk hoofdbureau op 14 oktober 2018 de zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde 
binnen de lijsten van effectieven en opvolgers correct heeft bepaald. Bijgevolg werd de 
verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Pittem van 14 oktober 2018 geldig 
bevonden.

Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad voor verkiezingsbetwistingen van 5 
december 2018 waarbij:

 de zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers, 
blijkend uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, juist werd bevonden.
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 dienvolgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Pittem op 14 
oktober 2018 geldig wordt verklaard.

2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester

Context en argumentatie
De verkozenen voor de gemeenteraad,
op grond van volgende feiten en overwegingen:
De burgemeester wordt door de Vlaamse Regering benoemd. Deze benoeming gebeurt in principe 
uit de verkozenen van de gemeenteraad van Belgische nationaliteit. Deze verkozenen kunnen 
daartoe kandidaten voordragen. Alvorens zijn/haar ambt op te nemen moet de burgemeester de eed 
afleggen. Tot zolang blijft de uittredende burgemeester in functie.
 
De heer Ivan Delaere werd bij besluit van de Vlaams minister van binnenlands bestuur van 21 
december 2018 tot burgemeester van de gemeente Pittem benoemd met ingang van 1 januari 2019. 
Hij heeft op 31 december 2018 de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de 
provinciegouverneur.

Besluit:
De verkozenen nemen kennis van:

 de benoeming van de heer Ivan Delaere tot burgemeester van de gemeente Pittem met 
ingang van 1 januari 2019 bij besluit van de Vlaams minister van binnenlands bestuur van 21 
december 2018.

 zijn eedaflegging als burgemeester op 31 december 2018.

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging

Context en argumentatie
De verkozenen van de gemeenteraad,
op grond van volgende feiten en overwegingen:
Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 
gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun mandaat op door 
de eedaflegging.
Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de verkozen 
gemeenteraadsleden door de gemeenteraad te worden onderzocht. Pas na goedkeuring van de 
geloofsbrieven mogen de verkozenen voor de gemeenteraad tot de eedaflegging worden toegelaten.
De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat:

 de betrokken verkozenen voor de gemeenteraad nog voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap of de 
uitoefening van een ambt of betrekking bevinden. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt het 
raadslid geacht afstand te doen van zijn mandaat.

 
De heer Lionel Debever, verkozene, heeft op 3 januari 2019 per mail laten weten verhinderd te zijn 
voor de installatievergadering wegens verblijf in het buitenland.
De raad aanhoort het verslag van de heer Ivan Delaere, uittredend voorzitter van de gemeenteraad 
betreffende de dames en heren:
Debonné Annick, Delmotte Jeroen, De Waele Kaat, Dewitte Greet, Fraeyman Denis, Gelaude Peter, 
Gelaude Rik, Ide Petra, Lambrecht Paul, Lievrouw Heidi, Marreel Chris, Vancoillie Christophe, 
Vandenhende Stijn, Vandewalle Andres, Verhelle Bart.
Hieruit blijkt dat de geloofsbrieven van voornoemde personen kunnen worden goedgekeurd en aldus 
mogen deze personen tot de eedaflegging toegelaten worden, met uitzondering van de heer Peter 
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Gelaude aangezien hij zich in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap 
bevindt met zijn broer Rik Gelaude.
Naar verluid van art. 6, § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur moet de gemeenteraad overgaan 
tot het nazicht van de geloofsbrieven van de opvolger.
Het is de eerste opvolger op de lijst CD&V bij de verkiezingen van 14 oktober 2018, waartoe het te 
vervangen raadslid behoorde die in aanmerking komt, ten gevolge van voornoemde 
onverenigbaarheid, zoals net vastgesteld door de uittredend voorzitter van de gemeenteraad Ivan 
Delaere.

Het nazicht mag de regelmatigheid van de verkiezing niet voor doel hebben. Het bedoelt slechts de 
vraag of de als de eerste opvolger gekozen kandidaat van deze lijst, mevrouw Vandromme Jessica, 
zich nog steeds in de vereiste voorwaarden van verkiesbaarheid bevindt.
Er blijkt uit bekomen inlichtingen dat mevrouw Vandromme Jessica de Belgische nationaliteit 
behouden heeft of onderdaan is van een andere lidstaat van de EU, dat zij meer dan 18 jaar oud is en 
in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven is. Daarenboven werd vastgesteld dat geen 
enkel geval van onverkiesbaarheid of van onverenigbaarheid wegens het uitoefenen van ambten of 
wegens verwantschap voorzien bij art. 10 van het Decreet over het lokaal bestuur, op haar 
toepasselijk is.

Aldus mag de mevrouw Vandromme Jessica tot de eedaflegging toegelaten worden, vereist voor de 
uitoefening van het mandaat.
 
 

Besluit:
Artikel 1
De verkozenen van de gemeenteraad keuren de geloofsbrieven van volgende effectief verkozenen en 
opvolger voor de gemeenteraad goed en laat hen, met uitzondering van burgemeester Ivan Delaere, 
die de eed niet meer moet afleggen, toe tot de eedaflegging: Debonné Annick, Delmotte Jeroen, De 
Waele Kaat, Dewitte Greet, Fraeyman Denis, Gelaude Rik, Ide Petra, Lambrecht Paul, Lievrouw Heidi, 
Marreel Chris, Vancoillie Christophe, Vandenhende Stijn, Vandewalle Andres, Verhelle Bart en 
opvolger Vandromme Jessica.
 
Artikel 2
Volgende personen worden ter zitting uitgenodigd en verzocht, in deze openbare vergadering en in 
handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen, waaraan hij/zij 
voldoet, als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Debonné Annick, Delmotte Jeroen, De Waele Kaat, Dewitte Greet, Fraeyman Denis, Gelaude Rik, Ide 
Petra, Lambrecht Paul, Lievrouw Heidi, Marreel Chris, Vancoillie Christophe, Vandenhende Stijn, 
Vandewalle Andres, Verhelle Bart en opvolger Vandromme Jessica.
De eedaflegging gebeurt regelmatig.
 
Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van deze eedafleggingen van Debonné Annick, Delmotte Jeroen, De 
Waele Kaat, Dewitte Greet, Fraeyman Denis, Gelaude Rik, Ide Petra, Lambrecht Paul, Lievrouw Heidi, 
Marreel Chris, Vancoillie Christophe, Vandenhende Stijn, Vandewalle Andres, Verhelle Bart en 
opvolger Vandromme Jessica en stelt met unanimiteit vast dat de hiervoor vermelde personen die de 
eed hebben afgelegd, met inbegrip van burgemeester Ivan Delaere die de eed als gemeenteraadslid 
niet meer hoefde af te leggen, hun mandaat als gemeenteraadslid hebben opgenomen.
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4. Bepalen van de rangorde van de raadsleden

Context en argumentatie
De gemeenteraad,
op grond van volgende feiten en overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bevatte in artikel 8, §4, tweede lid, en artikel 50, §2, een 
impliciete rangordebepaling voor de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad 
respectievelijk van de schepenen. Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een expliciete rangordebepaling 
in artikel 6, §7. De bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden blijft zoals in het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 gebaseerd op anciënniteit of, in voorkomend geval, op het aantal 
naamstemmen of lijststemmen.
De vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden is, zoals hierboven al aangegeven, van 
belang om te voorzien in de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als die niemand 
schriftelijk heeft aangewezen) of van een schepen, als die tijdelijk afwezig is. Daarnaast verwijst 
artikel 56, §3, 10°, van het Decreet Lokaal Bestuur naar artikel 125 van de Nieuwe Gemeentewet, dat 
uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid dat een ambtenaar van de burgerlijke stand bij zijn 
verhindering tijdelijk vervangen wordt door de burgemeester, een schepen of een raadslid in de 
volgorde van hun benoeming.
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. De 
anciënniteit omvat de hele tijdsduur waarin een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de 
gemeenteraad van de gemeente. Die tijdsduur mag onderbroken zijn. Bij gelijke anciënniteit geniet 
het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het 
hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen geniet het 
gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste 
stemmen heeft behaald, de voorkeur. Wie ziek of verhinderd is op de installatievergadering, kan de 
beoogde rangorde innemen, maar opvolgers die na de installatievergadering worden geïnstalleerd, 
sluiten op het einde aan. De opvolgers die als raadslid worden geïnstalleerd, worden onderaan de 
ranglijst bijgeschreven, volgens de datum van hun eedaflegging. Verkozenen die hun eed pas op de 
eerstvolgende gemeenteraadszitting na de installatievergadering zullen afleggen, evenals opvolgers 
die wegens afstand van mandaat of overlijden van een verkozen raadslid samen met de nieuwe 
raadsleden tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad of op de 
eerstvolgende  gemeenteraadszitting zijn beëdigd, worden echter nog op de ranglijst ingeschreven 
zoals de verkozen raadsleden.
 
Er werd kennis genomen van de tabel van de algemene telling van de stemmen, gevoegd bij het 
proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeente Pittem inzake de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Besluit:
De gemeenteraad bepaalt de rangorde tot en met 4 januari 2019 van de gemeenteraadsleden als 
volgt:
 

Naam Voornaam Anciënniteit
Gecumuleerde 

anciënniteit
in dagen

Aantal 
naamstemmen

in de 
verkiezingen 
14/10/2018

Aantal stemmen 
van de lijst

van de 
betrokkene op 

14/10/2018

Delaere Ivan 9/01/1995 tot heden 8761 1192 niet van 
toepassing

Debonné Annick 9/01/1995 tot heden 8761 773 niet van 
toepassing
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5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Context en argumentatie
De procedure voor de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad is geregeld in artikel 7 van 
het Decreet Lokaal Bestuur. Op de installatievergadering van de gemeenteraad en nadat de 
gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, verkiest de gemeenteraad zijn voorzitter onder de 
gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit. Ieder Belgisch raadslid kan dus tot voorzitter van de 
gemeenteraad verkozen worden. De gemeenteraad beschikt over de volle autonomie om een 
raadslid, een schepen of de burgemeester als voorzitter te verkiezen. De voorzitter van de 
gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de OCMW-raad (artikel 69, eerste lid, van het 
Decreet Lokaal Bestuur). Beide mandaten zijn ondeelbaar, wat inhoudt dat de gevolgen die 
verbonden zijn aan het mandaat (verval, verhindering, ontslag en afstand) hun uitwerking hebben in 
de beide rechtspersonen. De afstand (evenals verhindering, ontslag en verval) van mandaat van de 
voorzitter van de OCMW-raad leidt dus ook tot de afstand (verhindering, ontslag en verval) van het 
mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, en omgekeerd (artikel 7, §6, en artikel 69, tweede lid, 
van het Decreet Lokaal Bestuur).
 
Gelet op het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de akte van voordracht dd. 14 december 2018 
van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad;
Overwegende dat:
- de gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van Belgische 
nationaliteit een voorzitter dienen te verkiezen;

Lambrecht Paul 29/09/1997 tot heden 7767 837 niet van 
toepassing

Verhelle Bart 2/01/2007 tot heden 4385 772 niet van 
toepassing

De Waele Kaat 2/01/2007 tot heden 4385 664 niet van 
toepassing

Dewitte Greet 2/01/2007 tot heden 4385 534 niet van 
toepassing

Fraeyman Denis 3/01/2001 tot 2/01/2013 4383 676 niet van 
toepassing

Marreel Chris 2/01/2013 tot heden 2193 650 niet van 
toepassing

Vandenhende Stijn 2/01/2013 tot heden 2193 470 niet van 
toepassing

Vancoillie Christophe 0 0 941 niet van 
toepassing

Gelaude Rik 0 0 798 niet van 
toepassing

Vandewalle Andres 0 0 753 niet van 
toepassing

Ide Petra 0 0 675 niet van 
toepassing

Delmotte Jeroen 0 0 654 niet van 
toepassing

Lievrouw Heidi 0 0 477 niet van 
toepassing

Vandromme Jessica 0 0 401 niet van 
toepassing
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- de voorzitter verkozen wordt op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, 
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;

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.
 
Artikel 2
De gemeenteraad verklaart de voorgedragen kandidaat, de heer Ivan Delaere, burgemeester, 
verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

6. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging

Context en argumentatie
De procedure voor de verkiezing van de schepenen is geregeld in artikel 42 tot en met 49 van het 
Decreet Lokaal Bestuur. Op de installatievergadering van de gemeenteraad en nadat de 
gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, worden de schepenen door de gemeenteraadsleden 
verkozen. In tegenstelling tot het ambt van burgemeester en het mandaat van voorzitter van de 
gemeenteraad kan het mandaat van schepen ook uitgeoefend worden door een niet-Belgische EU-
onderdaan. 
Het Decreet Lokaal Bestuur stelt het aantal schepenen niet dwingend vast. Het decreet bepaalt 
alleen het minimumaantal van twee schepenen en het maximumaantal schepenen a rato van het 
aantal inwoners in de gemeente (artikel 42, §1, eerste en tweede lid, van het Decreet Lokaal 
Bestuur). Dat maximumaantal schepenen kan met één verhoogd worden ten gevolge van de 
toepassing van artikel 42, §1, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij een verkozen 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die bij zijn verkiezing geen voorzitter of lid 
van het vast bureau is, van rechtswege toegevoegd wordt aan het college van burgemeester en 
schepenen. Bij besluit van 25 mei 2018 stelde de Vlaamse Regering per gemeente het 
maximumaantal schepenmandaten vast. Dat maximumaantal schepenen voor gemeenten met meer 
dan 1000 inwoners wordt in dat besluit op één schepen minder bepaald ten opzichte van het aantal 
schepenen in de legislatuur 2012-2018 (bij een gelijk inwonersaantal). De gemeenteraad is bevoegd 
om het aantal schepenen vast te stellen via de gezamenlijke akte van voordracht van schepenen. Als 
er geen of geen ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van kandidaatschepenen wordt 
ingediend, beslist de gemeenteraad op de installatievergadering over het aantal te kiezen 
schepenen.
 
Gelet op de artikelen 42, §§ 1, 2 en 3, 43, §§ 2, 3 en 4, 44, lid 1 en 2, 49, § 1, lid 1, 3 en 4 van het 
Decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht dd. 14 
december 2018 van de kandidaat-schepenen;
 
Overwegende dat:
- het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en ten hoogste drie schepenen;
- het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van verschillend 
geslacht;
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- de schepenen door de gemeenteraad verkozen worden onder de gemeenteraadsleden op basis van 
een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer dan de 
helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de verkozenen op dezelfde 
lijst;
- 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;
- geen enkele kandidaat-schepen zich in een geval van verhindering bevindt;
- de rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van 
voordracht;
- de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad de 
decretaal voorgeschreven eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" 
dienen af te leggen in handen van de burgemeester;

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen.
 
Artikel 2
De heer Paul Lambrecht, wonende te Kerkstraat 2B in Pittem en geboren op 28 september 1951, 
wordt als eerste schepen verkozen verklaard en legt de decretale eed af in handen van de 
burgemeester.
 
De heer Denis Fraeyman, wonende te Kerkstraat 7 in Pittem en geboren op 5 maart 1971, wordt als 
tweede schepen verkozen verklaard en legt de decretale eed af in handen van de burgemeester.
 
De heer Chris Marreel, wonende te Wingensesteenweg 9 in Pittem en geboren op 20 juli 1968, wordt 
als derde schepen verkozen verklaard en legt de decretale eed af in de handen van de burgemeester.

7. Verkiezing van de politieraadsleden

Regelgeving
 de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus;
 het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad 

van de leden van de politieraad;
 de Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;

Context en argumentatie
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 19 verkozen leden;
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Gezien de beslissing van de politieraad regio Tielt dd. 19 december 2018 houdende vaststellen van 
het aantal leden nieuwe politieraad.  Hieruit blijkt dat Pittem 2 vertegenwoordigers heeft in de 
politieraad Regio Tielt voor de periode 2019-2024.
 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 
december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van twee leden van de gemeenteraad als lid van de 
politieraad;
 
Overwegende dat elk van de gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 
december 1998 beschikt over één stem;
 
Gelet op de voordrachtakten ingediend op 14 december 2018 door zowel CD&V en 
NieuwPittemEgem 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 worden voorgedragen:

1. De Waele Kaat
2. Vandenhende Stijn

 
Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het 
voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde voordrachtsakten en luidend als volgt:
 

 
NAAM EN VOORNAAM

A. Kandidaat-effectief lid
B.Kandidaat-opvolger(s)

 
Geboortedatum

 
Beroep

 
A.  DE WAELE Kaat
 
B. 1. VANDEWALLE  Andres
 
     2. VANCOILLIE Christophe

 
10 maart 1954
 
26 augustus 1996
 
31 mei 1971

 
Gepensioneerd
 
Student
 
IT Consultant

 
A.  VANDENHENDE Stijn
 
B.
 
    

 
26 september 1989
 
 
 

 
Boekhouder
 
 

 
Stelt vast dat Andres Vandewalle en Jeroen Delmotte, 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.
 
 
16 raadsleden nemen deel aan de stemming. Elk raadslid ontvangt één stembiljet uit handen van de 
burgemeester.
 
XX stembiljetten werden in de stembus aangetroffen.
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De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
 
 
XX nietige stembiljetten
 
XX blanco stembiljetten
 
XX geldige stembiljetten
 
 
De op deze XX geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
 

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden Aantal verkregen stemmen
 De Waele Kaat  
 Vandenhende Stijn  

Totaal aantal stemmen : 
 
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-
effectieve leden.
 
Stelt vast dat 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

 

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  Vandewalle Andres De Waele Kaat
2  Vancoillie Christophe
1   Vandenhende Stijn
2  

 
 
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
 
-          De verkozen kandidaat-effectieve leden De Waele Kaat en Vandenhende Stijn;
 
-          De kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze kandidaat-effectieve leden, Vandewalle 
Andres en Vancoillie Christophe;
 
Stelt vast 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;
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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 worden gezonden.

8. Vaststelling dat het college van burgemeester en schepenen bestaat uit personen van 
verschillende geslacht

Besluit:
De gemeenteraad stelt vast dat het college van burgemeester en schepenen, na toevoeging van 
mevrouw Annick Debonné als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst als 
volwaardig schepen tot het schepencollege, volgens artikel 42 §3 decreet lokaal bestuur bestaat uit 
personen van verschillende geslacht.


