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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisname geld¡gverklaring van de verkiezingen.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op 5 december 2018, na ambtshalve onderzoek, het
proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau juist bevonden en de verkiezingsuitslag geldig

verklaard.

2.

Kennisname benoeming en eedaflegging van de burgemeester.
De heer Denis Dierick werd op 10 december 2018 benoemd tot burgemeester en legde op 17
december 2018 de eed af.

3.

Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en vaststelling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden.
De heer Dirk De Coene heeft afstand gedaan van zijn mandaat wegens onverenigbaarheid.
De geloofsbrieven werden goedgekeurd, waarna werd overgegaan tot de eedaflegging en het
vaststellen van de rangorde.

4.

Kennisname fractievorming.
De gemeenteraad bestaat uit de volgende fracties: CD&V (2 zetels), Gavere durft/ N-VA (9 zetels),
Groen (2 zetels), Open Vld-VOG (9 zetels) en sp.a (1 zetel).

5.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
De heer Dieter De Mets werd tot voorzitter verkozen verklaard.

6.

Verkiezing van de schepenen.
De heer Peter Declercq werd tot 1e schepen verkozen verklaard.
De heer Christophe De Boever werd tot 2e schepen verkozen verklaard,
De heer Dirk Martens werd tot 3e schepen verkozen verklaard.
Mevrouw Peggy Demoor werd tot 4e schepen verkozen verklaard.

7.

Verkiezing van de leden van de politieraad.
De gemeenteraad heeft de volgende leden verkozen tot lid van de politieraad van de politiezone
Schelde-Leie:

'
'
-

mevrouw Steffi Beyaert, met als opvolgers de heer Dirk Martens en mevrouw Peggy Demoor;
de heer Dieter De Mets, met als opvolgers de heer lean-Pierre Sprangers en de heer Paul Carion;
mevrouw Nadine De Stercke, met als opvolger mevrouw Ankie D'Hollander;
mevrouw Tanja
als opvolgers de heer Jean-Pierre Sprangers en de heer Paul
Carion;
de

Penninck, met

volgers de heer Wim Malfroot en de heer Pierre Penninck.
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