NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 2 JANUARI 2019
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels; Marleen Van Meeuwen;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Rita Devos: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3

De uittredend voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, opent de vergadering om 10.00 uur.
Openbare zitting

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen.
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 203 en 204;
Gelet op het decreet van 04.04.2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige
Vlaamse bestuursrechtcolleges, inzonderheid artikel 28;
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 6;
Gelet op de brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 10.12.2018 betreffende de
geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van de stad Scherpenheuvel-Zichem van
14.10.2018 op 05.12.2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen van 05.12.2018 waarbij het proces-verbaal van het hoofdbureau
van de stad Scherpenheuvel-Zichem, over de vaststelling van de zetelverdeling tussen de
lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers wordt juist bevonden.
Art. 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen van 05.12.2018 waarbij de verkiezingsuitslag van 14.10.2018
geldig wordt verklaard.
2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester.
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62;
Gelet op het Ministerieel besluit van 10.12.2018 houdende de benoeming van Emmanuel Claes tot
burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat Emmanuel Claes de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de
gouverneur op 21.12.2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
Overwegende dat Emmanuel Claes aldus met ingang van 01.01.2019 het ambt van burgemeester
heeft opgenomen;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig artikel.

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Emmanuel
Claes, tot burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem met ingang van 01.01.2019.

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging.
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14,
49 en 59;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen op 05.12.2018 geldig werden verklaard;
Mevrouw Sara De Kock, tot raadslid-titularis voor lijst 1 sp.a gekozen, brengt bij brief van 22.11.2018,
gericht aan de gemeenteraad, ter kennis dat zij afstand doet van haar mandaat van
gemeenteraadslid.
Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen werden tijdig
ingediend en ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.
Na onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van de overige rechtstreeks gekozenen, door de
gemeenteraad, blijkt dat voor een termijn van zes jaar eindigend op 31.12.2024 als
gemeenteraadsleden gekozen zijn:
Voor lijst 1 sp.a:
 Gounakis Christini
Voor lijst 2 N-VA:
 Claes Allessia
 Van Nijlen Alex
 Ooms Annelies
 Boudry Pieter
 Simon Lieven
Voor lijst 3 CD&V:
 Claes Manu
 Renders Lieve
 Pauwels Inne
 Hendrickx Marie Jeanne
 Van Meeuwen Marleen
 Sannen Arlette
 Vranken Koen
 Janssens Geert
 Weckx Anne-Sophie
Voor lijst 5 Vlaams Belang:
 Wouters Suzy
 De Vriendt Joris
 Vancauwenbergh Rudi
Voor lijst 6: Open VLD:
 Bergmans Nico
 Peetermans Kris
 Vancauwenbergh Tony
 Boeckx Jan
 Schuyten Ronald
 Schoolmeesters Esther
 Van den Berghe Lieve
 Bervoets Ursula
Manu Claes legde op 21.12.2018 de eed als burgemeester af in handen van de gouverneur; deze
eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid.
Vervolgens legt elkeen van de aanwezige gekozenen die zich nog in de vereiste voorwaarden van
verkiesbaarheid bevinden, in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de
installatievergadering de eed af, welke bepaald is bij art. 6 § 3 van het decreet van 22.12.2017 over
het lokaal bestuur:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De uittredende voorzitter die zich nog in de vereiste voorwaarden van verkiesbaarheid bevindt, legt in
openbare vergadering en in handen van de burgemeester de eed af, welke bepaald is bij art. 6 § 3
van het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Na beëdiging worden de raadsleden als aangesteld verklaard door de voorzitter.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke, individuele akte opgemaakt.
Aangezien er geen lijsten verenigd of gesplitst worden, kunnen de fracties als volgt vastgesteld
worden:






CD&V
Open VLD
N-VA
Vlaams Belang
Sp.a

4. Aanstelling van een opvolger als raadslid.
Mevrouw Sara De Kock, tot raadslid-titularis voor lijst 1 sp.a gekozen, brengt bij brief van 22.11.2018,
gericht aan de gemeenteraad, ter kennis dat zij afstand doet van haar mandaat van
gemeenteraadslid.
De heer Marc Beddegenoodts, tot eerste opvolger voor lijst 1 sp.a gekozen, d.i. dezelfde lijst waartoe
de kandidaat behoort die van het raadslidmaatschap afstand doet, brengt bij brief van 26.11.2018,
gericht aan de gemeenteraad, ter kennis dat hij afstand doet van zijn mandaat van gemeenteraadslid.
Mevrouw Rita Devos is de tweede opvolger voor lijst 1 sp.a gekozen, d.i. dezelfde lijst waartoe de
kandidaat behoort die van het raadslidmaatschap afstand doet.
Na onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van mevrouw Rita Devos door de gemeenteraad
wordt zij onmiddellijk tot de vergadering toegelaten.
Mevrouw Rita Devos wordt verzocht om in openbare vergadering en in handen van de voorzitter, de
voorgeschreven eed af te leggen, waaraan zij voldoet als volgt ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen.’
Na beëdiging wordt mevrouw Rita Devos aangesteld verklaard door de voorzitter.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
5. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden.
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld overeenkomstig art. 6 §7 van
het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur:
§ 7. De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe
gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Het
gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. 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. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt
het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de
meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering als
gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.
Nummer
1.
2.

Naam en Voornaam
CLAES Manu
VAN MEEUWEN Marleen

Gemeenteraadslid sinds
datum
20.04.1989
29.01.1993

Aantal naamstemmen
bij laatste verkiezingen
1938
780

3.

HENDRICKX Marie Jeanne

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BERGMANS Nico
RENDERS Lieve
PEETERMANS Kris
PAUWELS Inne
VANCAUWENBERGH Tony
SANNEN Arlette
DE VRIENDT Joris
CLAES Allessia
BOECKX Jan
VRANKEN Koen
JANSSENS Geert
SCHUYTEN Ronald
BERVOETS Ursula

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

OOMS Annelies
WOUTERS Suzy
WECKX Anne-Sophie
SCHOOLMEESTERS Esther
VAN DEN BERGHE Lieve
GOUNAKIS Christini
BOUDRY Pieter
VAN NIJLEN Alex
SIMON Lieven
DEVOS Rita
VANCAUWENBERGH Rudi

20.04.1989 tot 31.03.1999
02.01.2001 tot 15.02.2007
02.01.2013
02.01.2001
02.01.2001
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
01.03.2010
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2007 tot 02.01.2013
02.01.2019
22.03.2018
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019

797
1436
898
2538
805
745
638
248
1421
674
628
624
609
416
368
642
497
485
461
343
338
337
324
269
217

6. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7 ;
Overwegende dat de gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van
Belgische nationaliteit een voorzitter dient te verkiezen;
Overwegende dat de voorzitter verkozen wordt op basis van een akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de
verkiezingen deelnamen en door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de
voorgedragen kandidaat werden verkozen;
Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Marleen Van
Meeuwen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 20.12.2018, zijnde uiterlijk acht dagen
voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting
overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van
voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de geïnstalleerde
raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid
van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de
ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft
afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter melding maakt van 31.12.2020 als
einddatum van het mandaat;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter eveneens melding maakt van
Arlette Sannen als opvolger tot 31.12.2022 als einddatum van het mandaat;

Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter eveneens melding maakt van
Geert Janssens als opvolger van Arlette Sannen vanaf 01.01.2023 voor de resterende periode van de
lopende legislatuur;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1 De gemeenteraad neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van
kandidaat-voorzitter.
Art. 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Marleen Van Meeuwen, wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 02.01.2019 tot 31.12.2020. Vanaf 01.01.2021
zal Arlette Sannen het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad opnemen tot 31.12.2022.
Vanaf 01.01.2023 zal Geert Janssens het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad
opnemen voor de resterende periode van de lopende legislatuur.
Conform het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 24, neemt de nieuw
gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
7. Verkiezing van de schepenen.
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en ten
hoogste 5 schepenen;
Overwegende dat als na de verkiezingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst blijkt dat deze nog geen lid was van het college van burgemeester en schepenen, hij van
rechtswege vanaf zijn eedaflegging als schepen toegevoegd wordt aan het college van burgemeester
en schepenen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van
verschillend geslacht;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd
overhandigd aan de algemeen directeur op 20.12.2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur op 20.12.2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van
voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;
Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van
voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de geïnstalleerde
raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid
van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dus de ontvankelijkheid van de akte kan
bevestigen;
Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtakte 5 kandidaat-schepenen worden voorgedragen;
Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het
aantal schepenen is vastgelegd;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:
 Kris Peetermans
 Lieve Renders
 Nico Bergmans
 Marie Jeanne Hendrickx
 Tony Vancauwenbergh
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaatschepenen melding maakt van de einddatum van het mandaat: voor Marie Jeanne Hendrickx is de
einddatum 31.12.2021 ;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaatschepenen eveneens melding maakt van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat:

Marie Jeanne Hendrickx met als opvolger Jan Boeckx;
Overwegende dat de rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de
gezamenlijke akte van voordracht;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de decretaal voorziene eed hebben afgelegd in
handen van de burgemeester;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen en het vastgelegd aantal schepenen, met name 5.
Art. 2.
Mijnheer Kris Peetermans, geboren te Diest op 01.07.1979, wordt als eerste schepen
verkozen verklaard.
Art. 3.
Mevrouw Lieve Renders, geboren te Kaggevinne op 21.11.1958, wordt als tweede schepen
verkozen verklaard.
Art. 4.
Mijnheer Nico Bergmans, geboren te Koersel op 23.12.1969, wordt als derde schepen
verkozen verklaard.
Art. 5.
Mevrouw Marie Jeanne Hendrickx, geboren te Balen op 28.07.1958, wordt als vierde
schepen verkozen verklaard tot en met 31.12.2021. Met ingang van 01.01.2022 wordt Jan
Boeckx, geboren te Diest op 17.01.1984, als vierde schepen verkozen verklaard.
Art. 6.
Mijnheer Tony Vancauwenbergh, geboren te Diest op 31.07.1967, wordt als vijfde schepen
verkozen verklaard.
Bovenvermelde schepenen leggen in handen van de burgemeester de volgende eed af ‘Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke, individuele akte opgemaakt.
8. Verkiezing van de leden van de politieraad.
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20.12.2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12.11.2018 betreffende de verkiezing en de installatie van
de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Overwegende dat artikel 18 van de wet van 07.12.1998 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 Demerdal DSZ overeenkomstig artikel
12, eerste lid, van de wet van 07.12.1998, samengesteld is uit 17 verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 07.12.1998
dient over te gaan tot verkiezing van 8 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Gelet op de voordrachtakten ten getale van 5 ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het
Koninklijk Besluit van 20.12.2000 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-effectieve leden
Kandidaat-opvolgers
Voordragende
gemeenteraadsleden
Voordrachtakte sp.a
Christini Gounakis
Rita Devos
Christini Gounakis
Voordrachtakte N-VA
Allessia Diane Rolanda Claes

Annelies Ooms
Pieter Boudry

Annelies Ooms
Allessia Diane Rolanda Claes

Annelies Ooms

Lieven Simon Luk
Pieter Boudry

Voordrachtakte CD&V
Arlette Sannen
Koen Vranken
Anne-Sophie Weckx

Voordrachtakte Vlaams Belang
Rudi Vancauwenbergh

Voordrachtakte Open VLD
Ursula Bervoets
Esther Schoolmeesters
Ronald Schuyten

Manu Claes
Lieve Renders
Inne Pauwels
Marie Jeanne Hendrickx
Marleen Van Meeuwen
Geert Janssens
Suzy Wouters
Joris De Vriendt

Joris De Vriendt
Rudi Vancauwenbergh
Suzy Wouters

Godelieve Van den Berghe
Ursula Bervoets
Godelieve Van den Berghe

Nico Bergmans
Kris Peetermans

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 : Bervoets

1

Voornamen : Ursula
Geboortedatum : 08/04/1964

2

Beroep : Zelfstandige
Naam : Claes

1

Voornamen : Allessia Diane Rolanda
Geboortedatum : 19/11/1981

2

Beroep : Raadgever
Naam : Gounakis

1

Voornamen : Christini
Geboortedatum : 04/03/1963

2

Beroep : Bediende
Naam : Ooms

1

Voornamen : Annelies
Geboortedatum : 29/05/1982
Beroep : Docente

2

Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast
vermeld kandidaat-effectief lid in de
volgorde waarin deze zijn voorgesteld om
hem te vervangen
Naam : Van den Berghe
Voornamen : Godelieve
Geboortedatum : 01/08/1960
Beroep : Bediende

Naam : Ooms
Voornamen : Annelies
Geboortedatum : 29/05/1982
Beroep : Docente
Naam : Boudry
Voornamen : Pieter
Geboortedatum : 17/08/1977
Beroep : Manager
Naam : Devos
Voornamen : Rita
Geboortedatum : 21/11/1958
Beroep : Gepensioneerd
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Lieven
Voornamen : Simon Luk
Geboortedatum : 21/12/1979
Beroep : Advocaat
Naam : Boudry
Voornamen : Pieter
Geboortedatum : 17/08/1977
Beroep : Manager

Naam : Sannen

1

Voornamen : Arlette
Geboortedatum : 26/05/1962

2

Beroep : Bibliothecaris
Naam : Schoolmeesters

1

Voornamen : Esther
Geboortedatum : 13/04/1986

2

Beroep : Advocate

Naam : Schuyten

1

Voornamen : Ronald
Geboortedatum : 26/12/1971

2

Beroep : Zelfstandige
Naam : Vancauwenbergh

1

Voornamen : Rudi
Geboortedatum : 27/07/1961

2

Beroep : Arbeider
Naam : Vranken

1

Voornamen : Koen
Geboortedatum : 11/07/1984

2

Beroep : Mede-Zaakvoerder
Naam : Weckx

1

Voornamen : Anne-Sophie
Geboortedatum : 27/08/1982
Beroep : Hoofdverpleegkundige

2

Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Bervoets
Voornamen : Ursula
Geboortedatum : 08/04/1964
Beroep : Zelfstandige
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :

Naam : Van den Berghe
Voornamen : Godelieve
Geboortedatum : 01/08/1960
Beroep : Bediende
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam : Wouters
Voornamen : Suzy
Geboortedatum : 05/03/1968
Beroep : Bediende
Naam : De Vriendt
Voornamen : Joris
Geboortedatum : 10/03/1966
Beroep : Bediende
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :

Stelt vast dat Esther Schoolmeesters en Koen Vranken, 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 20.12.2000).
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden
en hun opvolgers van de politieraad.
Overwegende dat elk van de 27 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet van
07.12.1998 beschikt over 5 stemmen;

27 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 5 stembiljetten
135 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
135 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
0 nietige stembiljetten
0 blanco stembiljetten
135 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

Bervoets Ursula

10

Claes Allessia Diane Rolanda
Gounakis Christini
Ooms Annelies
Sannen Arlette
Schoolmeester Esther
Schuyten Ronald
Vancauwenbergh Rudi
Vranken Koen
Weckx Anne-Sophie

15
10
10
15
15
15
15
15
15
Totaal aantal stemmen :

135

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidateneffectieve leden.
Stelt vast dat 7 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen,
verkozen worden.
Stelt vast dat 3 kandidaat-effectieve leden wegens staking van stemmen een keuze moet worden
gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Wet van 7 december 1998.
Gelet op het feit dat Ursula Bervoets in het verleden reeds deel uitmaakte van de politieraad wordt
voorrang verleend aan Ursula Bervoets.
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
Bervoets Ursula

1

Van den Berghe Godelieve

2
Claes Allessia Diane Rolanda

1

Ooms Annelis

2

Boudry Pieter

1

Bervoets Ursula

1

Van den Berghe Godelieve

1

Wouters Suzy

2

De Vriendt Joris

Sannen Arlette
Schoolmeesters Esther
Schuyten Ronald
Vancauwenbergh Rudi

Vranken Koen
Weckx Anne-Sophie

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden1 vervuld zijn door:
-

Alle verkozen kandidaat-effectieve leden;

-

Alle kandidaat-opvolgers, van rechtswege de opvolgers van deze effectieve leden;

Stelt voor dat2:
-

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.
Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur,

De raadsleden-bijzitters,

De burgemeester,

Wanneer een verkozen kandidaat de verkiesbaarheidsvoorwaarden niet vervult, kan de gemeenteraad niet terugkomen op zijn verkiezing.
Alleen de bestendige deputatie (en in hoger beroep eventueel de Raad van State) kan een onregelmatige verkiezing vernietigen.
2 Inzake de onverenigbaarheden maakt de raad slechts een gewone opsomming. De onverenigbaarheden moeten immers nog bestaan op het
ogenblik van de eedaflegging om de installatie van het betrokken lid te verhinderen.
1

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 11.19 uur.
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

