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GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 2 JANUARI 2019
Aanwezig:

Dieter De Mets, voorzitter
Denis Dierick, burgemeester
Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Dirk Martens, Jef
Vermaere, Peter Declercq, Tanja Eeckhout, Ankie D’Hollander, Wim Malfroot, Luc
Goemaere, Veronique Dedeyne, Christophe De Boever, Jean-Pierre Sprangers, Roland
De Bosscher, Pierre Penninck, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peggy Demoor, gemeenteraadsleden
Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldigd: /
Afwezig:

/

OPENBARE ZITTING
De heer Paul Carion, uittredend voorzitter van de gemeenteraad, neemt het voorzitterschap waar.
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Kennisname geldigverklaring van de verkiezingen.
Bevoegdheid
-

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel I - punt 2.1.

Juridische context
-

-

Decreet van 8 juli 2011 houdende organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende
wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 203 en 204
Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtcolleges, artikel 28
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6
Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
Beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 over de geldigheid van de
verkiezingen van 14 oktober 2018 in de gemeente Gavere
Brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 10 december 2018

Motivering
Bij ontstentenis van bezwaren is de verkiezingsuitslag, zoals hij door het gemeentelijk hoofdbureau is
afgekondigd, definitief 75 dagen na de dag van de verkiezingen.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op 5 december 2018, na ambtshalve onderzoek, het procesverbaal van het gemeentelijk hoofdbureau juist bevonden en de verkiezingsuitslag geldig verklaard.
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2018.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (dienst
administratieve organisatie).

2. Kennisname benoeming en eedaflegging van de burgemeester.
Bevoegdheid
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-

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel I - punt 1.4.

Juridische context
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 58 en 59
Ministerieel besluit van 10 december 2018 houdende benoeming van de heer Denis Dierick tot
burgemeester van de gemeente Gavere
Akte van eedaflegging van 17 december 2018

Motivering
De heer Denis Dierick heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur van
Oost-Vlaanderen op 17 december 2018. Hij heeft met ingang van 1 januari 2019 het ambt van
burgemeester opgenomen.
De akte van voordracht maakt geen melding van de einddatum van het mandaat. Er is dus geen opvolger
aangeduid.
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de benoeming en de eedaflegging van de heer Denis Dierick tot
burgemeester van de gemeente Gavere met ingang van 1 januari 2019.

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de burgemeester en de afdeling interne
zaken (dienst administratieve organisatie).

3. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en vaststelling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden.
Bevoegdheid
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6 §3 en §7, 8

Juridische context
-

-

Decreet van 8 juli 2011 houdende organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende
wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 8 en 58
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6, 8, 10, 11, 14, 59, 147
Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel I - punt 2.2. tot en met 2.4.
Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende kennisname geldigverklaring van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Brief van de heer Dirk De Coene van 3 december 2018

Motivering
De volgende verkozenen hebben de uittredend voorzitter van de gemeenteraad meegedeeld afstand te
doen van hun mandaat:
de heer Dirk De Coene, verkozene voor de gemeenteraad voor de lijst Gavere Durft/ N-VA, ingevolge
onverenigbaarheid op basis van artikel 10 1e lid 4° van het decreet over het lokaal bestuur (brief van
3 december 2018, ontvangen op 4 december 2018).
De volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen:
mevrouw Isabelle Tuypens, 1e opvolger voor de lijst Gavere Durft/ N-VA.
Alle te installeren verkozenen en opvolgers zijn aanwezig.
Alle te installeren verkozenen en opvolgers hebben tijdig hun geloofsbrieven ingediend. Alle
geloofsbrieven werden tijdig ter inzage gelegd.
Er werden geen bezwaren ingediend tegen de geloofsbrieven.
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Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de verkozenen en opvolgers die uitgenodigd werden
om de eed af te leggen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich
niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden.
De heer Denis Dierick heeft op 27 december 2018 de eed afgelegd in handen van de gouverneur van
Oost-Vlaanderen. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid.
De verkozenen en de opvolgers die opgeroepen werden om de eed af te leggen, hebben de volgende eed
afgelegd in handen van de heer Paul Carion, uittredend voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen.”
De heer Paul Carion, uittredend voorzitter, heeft de volgende eed afgelegd in handen van de heer Denis
Dierick, burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de afstand van mandaat wegens onverenigbaarheid door de heer Dirk De
Coene, verkozene namens de lijst Gavere Durft/ N-VA.

Art. 2:

De geloofsbrieven goed te keuren van:
Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Dirk Martens, Jef Vermaere, Peter
Declercq, Tanja Eeckhout, Ankie D’Hollander, Wim Malfroot, Dieter De Mets, Luc Goemaere,
Veronique Dedeyne, Christophe De Boever, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Pierre
Penninck, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele Melkebeke, Steffi Beyaert en Peggy
Demoor.

Art. 3:

Kennis te nemen van de eedaflegging van:
Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Dirk Martens, Jef Vermaere, Peter
Declercq, Tanja Eeckhout, Ankie D’Hollander, Wim Malfroot, Dieter De Mets, Luc Goemaere,
Veronique Dedeyne, Christophe De Boever, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Pierre
Penninck, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele Melkebeke, Steffi Beyaert en Peggy
Demoor.

Art. 4:

De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rangorde

Naam

aka

Anciënniteit

Naamstemmen

Stemcijfer

1

LEROY

Hugo

Ononderbroken sinds 03/01/1983

1 050

3 193

2

HUBAU

Karel

Ononderbroken sinds 03/01/1995

1 474

3 193

3

CARION

Paul

Van 03/01/1995 tot 01/01/2007
Ononderbroken sinds 02/01/2013

611

3 420

4

DIERICK

Denis

Ononderbroken sinds 06/01/2001

1 515

3 420

5

DE STERCKE

Nadine

Ononderbroken sinds 06/01/2001

1 179

3 193

6

MARTENS

Dirk

Ononderbroken sinds 06/01/2001

371

1 043

7

VERMAERE

Jef

Ononderbroken sinds 28/01/2008

232

992

8

DECLERCQ

Peter

Ononderbroken sinds 27/04/2009

974

3 420

9

EECKHOUT

Tanja

Van 02/01/2007 tot 27/04/2009
Ononderbroken sinds 02/01/2013

1 496

3 420

10

D'HOLLANDER

Ankie

Ononderbroken sinds 02/01/2013

926

3 193

11

MALFROOT

Wim

Ononderbroken sinds 02/01/2013

812

3 193

12

DE METS

Dieter

Ononderbroken sinds 02/01/2013

636

3 420

13

GOEMAERE

Luc

Ononderbroken sinds 02/01/2013

552

3 193

14

DEDEYNE

Veronique

Ononderbroken sinds 02/01/2019

688

3 193

15

DE BOEVER

Christophe

Ononderbroken sinds 02/01/2019

658

3 420

16

SPRANGERS

Jean-Pierre

Ononderbroken sinds 02/01/2019

554

3 420

17

DE BOSSCHER

Roland

Ononderbroken sinds 02/01/2019

508

3 420

18

PENNINCK

Pierre

Ononderbroken sinds 02/01/2019

502

3 193

19

DE COOMAN

Christine

Ononderbroken sinds 02/01/2019

493

3 420

4
20

TUYPENS

Isabelle

Ononderbroken sinds 02/01/2019

448

3 193

21

MELKEBEKE

Nele

Ononderbroken sinds 02/01/2019

275

992

22

BEYAERT

Steffi

Ononderbroken sinds 02/01/2019

261

1 043

23

DEMOOR

Peggy

Ononderbroken sinds 02/01/2019

253

695

Art. 5:

Tegen de beslissing over de afstand van mandaat en over de geloofsbrieven kan beroep
ingesteld worden bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Art. 6:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (dienst
administratieve organisatie).

4. Kennisname fractievorming.
Bevoegdheid
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36

Juridische context
-

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel I - punt 2.6.
Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende kennisname geldigverklaring van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging
en vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Motivering
De gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn vormen in principe één fractie.
Geen enkele lijst diende een akte van fractievorming in. Er zijn dus geen lijsten waarvan de
gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn in afzonderlijke fracties zullen zetelen.
Geen enkele lijst heeft zich met een andere lijst verenigd om één fractie te vormen.
Besluit
Art. 1:

De gemeenteraad bestaat uit de volgende fracties:
Fractie
CD&V

Gavere Durft/ N-VA

Groen

Open Vld - VOG

Voornaam

Naam

Dirk

MARTENS

Steffi

BEYAERT

Hugo

LEROY

Karel

HUBAU

Nadine

DE STERCKE

Ankie

D'HOLLANDER

Wim

MALFROOT

Luc

GOEMAERE

Veronique

DEDEYNE

Pierre

PENNINCK

Isabelle

TUYPENS

Jef

VERMAERE

Nele

MELKEBEKE

Paul

CARION

Denis

DIERICK

Peter

DECLERCQ

Tanja

EECKHOUT

Dieter

DE METS
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sp.a

Art. 2:

Christophe

DE BOEVER

Jean-Pierre

SPRANGERS

Roland

DE BOSSCHER

Christine

DE COOMAN

Peggy

DEMOOR

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (dienst
administratieve organisatie).

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
Bevoegdheid
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 7

Juridische context
-

Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel I - punt 3.
Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende kennisname geldigverklaring van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging
en vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad op naam van de heer Dieter
De Mets

Motivering
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van de heer Dieter De Mets werd op 6
december 2018 overhandigd aan de algemeen directeur.
De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht ter zitting aan de heer Paul Carion, uittredend
voorzitter van de gemeenteraad.
De uittredend voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de akte van voordracht van kandidaatvoorzitter ondertekend is door meer dan de helft van de 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. De uittredend voorzitter van de gemeenteraad bevestigt bijgevolg de ontvankelijkheid
van de akte van voordracht.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet.
De voorgedragen kandidaat heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Er dient geen eed meer afgelegd
te worden als voorzitter van de gemeenteraad.
De akte van voordracht maakt geen melding van de einddatum van het mandaat. Er is dus geen opvolger
aangeduid.
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.

Art. 2:

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Dieter De Mets, als voorzitter van de
gemeenteraad verkozen te verklaren met ingang van 2 januari 2019.

Art. 3:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad en de
afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie).

Conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw gekozen
voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
6. Verkiezing van de schepenen.
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Bevoegdheid
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 43

Juridische context
-

-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 42 en 44
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 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, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot
verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten
Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel I - punt 4.
Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende kennisname geldigverklaring van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging
en vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Akte van voordracht voor de kandidaat-schepenen

Motivering
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd op 6 december 2018
overhandigd aan de algemeen directeur.
De algemeen directeur heeft op 6 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht
bezorgd aan de heer Denis Dierick, burgemeester.
De algemeen directeur overhandigt de gezamenlijke akte van voordracht ter zitting aan de heer Dieter
De Mets, voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaatschepenen ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de
verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de
voorgedragen kandidaten werden verkozen. De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt bijgevolg de
ontvankelijkheid van de akte van voordracht.
Er worden in de gezamenlijke akte van voordracht 4 schepenen voorgedragen. Dit aantal overschrijdt het
maximaal toegelaten aantal schepenen niet.
De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat het aantal schepenen bijgevolg is vastgelegd op 4.
De
-

voorgedragen kandidaat-schepenen zijn:
de heer Peter Declercq;
de heer Christophe De Boever;
de heer Dirk Martens;
mevrouw Peggy Demoor.

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaten aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen.
De voorgedragen kandidaten hebben de eed afgelegd als gemeenteraadslid.
De verkozen schepenen hebben de volgende eed afgelegd in handen van de heer Denis Dierick,
burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
De gezamenlijke akte van voordracht maakt geen melding van de einddatum van de mandaten. Er zijn
dus geen opvolgers aangeduid.
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen.
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Art. 2:

Kennis te nemen van het vastgelegde aantal schepenen, met name 4.

Art. 3:

De voorgedragen kandidaat-schepenen met ingang van 2 januari 2019 verkozen te verklaren
in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte
te nemen van hun eedaflegging:

Art. 4:

-

eerste schepen:

de heer Peter Declercq

-

tweede schepen:

de heer Christophe De Boever

-

derde schepen:

de heer Dirk Martens

-

vierde schepen:

mevrouw Peggy Demoor

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de schepenen en de afdeling interne
zaken (dienst administratieve organisatie).

7. Verkiezing van de leden van de politieraad.
Bevoegdheid
-

Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, artikel 18

Juridische context
-

-

Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, artikel 12 tot
en met 18 bis
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad
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, districtsraadsleden 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
Ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende verkiezing en de installatie van de
politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone
Besluit van de politieraad zone Schelde-Leie van 21 november 2018 houdende vaststellen aantal
leden politieraad door de uittredende politieraad
Mail van de politiesecretaris van 20 december 2018
Mail van de federale dienst van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen van 21 december 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging
en vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Motivering
De verkiezing van de leden van de politieraad vindt plaats in openbare zitting.
Het bevolkingscijfer van de politiezone Schelde-Leie bedroeg op 1 januari 2018 43.345. Dit betekent dat
er zeventien (17) politieraadsleden verkozen dienen te worden.
De gemeente Gavere heeft op basis van de volgende berekening recht op 5 politieraadsleden:
Gemeente
De Pinte
Gavere
Nazareth
Sint Martens-Latem
TOTAAL

Inwoners
10.532
12.766
11.577
8.470
43.345

Formule
art. 12
4,13
5,01
4,54
3,32

Leden
4
5
5
3
17

Deze berekening werd bevestigd in het politieraadsbesluit van 21 november 2018.
De burgemeester heeft op 27 november 2018 aan alle verkozenen voor de gemeenteraad een
informatienota verzonden en daarbij de datum voor ontvangstname van de voordrachtsakten bepaald op
13 december 2018 tussen 10.00u en 12.00u.
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De burgemeester heeft op 13 december 2018 de voordrachtsakten in ontvangst genomen en is
overgegaan tot het onderzoeken van de ingediende voordrachtsakten.
De volgende voordrachten werden ingediend:
een voordrachtsakte ingediend op 13 december 2018 door mevrouw Tanja Eeckhout houdende
voordracht door verkozenen voor de gemeenteraad Denis Dierick, Tanja Eeckhout, Peter Declercq,
Christophe De Boever, Dieter De Mets, Paul Carion, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher,
Christine De Cooman, Dirk Martens, Steffi Beyaert en Peggy Demoor, van
 Steffi Beyaert, ° 08/10/1989, bediende/consulente OCMW Gent
met als respectievelijke opvolgers:

1. Dirk Martens, ° 11/12/1963, bediende

2. Peggy Demoor, ° 15/05/1972, maatschappelijk assistente
 Dieter De Mets, ° 21/03/1978, beleidsverantwoordelijke Hubertus Vereniging Vlaanderen
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
 Tanja Eeckhout, ° 07/08/1970, zelfstandige
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
een voordrachtsakte ingediend op 13 december 2018 door de heer Karel Hubau houdende voordracht
door verkozenen voor de gemeenteraad Karel Hubau, Nadine De Stercke, Hugo Leroy, Ankie
D’Hollander, Wim Malfroot, Veronique Dedeyne, Luc Goemaere, Pierre Penninck en Isabelle Tuypens,
van
 Nadine De Stercke, ° 06/03/1957, coördinator buitengewoon onderwijs
met als respectievelijke opvolgers:

1. Ankie D’Hollander, ° 21/01/1985, politiek medewerker N-VA in het Vlaams
Parlement
 Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en gewezen
journalist
met als respectievelijke opvolgers:

1. Wim Malfroot, ° 31/08/1964, verzekeringsdeskundige

2. Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en
gewezen journalist
een voordrachtsakte ingediend op 13 december 2018 door de Jef Vermaere houdende voordracht
door verkozenen voor de gemeenteraad Frans Vermaere en Nele Melkebeke, van
 Frans Vermaere, ° 06/08/1951, gepensioneerde
met als respectievelijke opvolgers:

1. Nele Melkebeke, ° 25/09/1979, taalcoach
We
-

kunnen vaststellen dat
alle voordrachtsakten niet meer dan 2 opvolgers hebben aangewezen;
alle voordrachtsakten werden ingediend door één of meerdere verkozenen voor de gemeenteraad;
alle kandidaten met de voordracht hebben ingestemd;
alle voordrachtsakten de verplichte vermeldingen bevatten, zoals opgesomd in artikel 4 van het
voornoemd KB;
geen enkel verkozene voor de gemeenteraad meer dan één voordrachtsakte ondertekend heeft;
de voordrachtakten tijdig en door de gemachtigde personen werden ingediend.

De burgemeester is op 13 december 2018 op basis van de ingediende voordrachtsakten overgegaan tot
de opmaak van de volgende kandidatenlijst:
 Steffi Beyaert, ° 08/10/1989, bediende/consulente OCMW Gent
met als respectievelijke opvolgers:

1. Dirk Martens, ° 11/12/1963, bediende

2. Peggy Demoor, ° 15/05/1972, maatschappelijk assistente
 Dieter De Mets, ° 21/03/1978, beleidsverantwoordelijke Hubertus Vereniging Vlaanderen
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
 Nadine De Stercke, ° 06/03/1957, coördinator buitengewoon onderwijs
met als respectievelijke opvolgers:

1. Ankie D’Hollander, ° 21/01/1985, politiek medewerker N-VA in het Vlaams
Parlement
 Tanja Eeckhout, ° 07/08/1970, zelfstandige
met als respectievelijke opvolgers:
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1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en gewezen
journalist
met als respectievelijke opvolgers:

1. Wim Malfroot, ° 31/08/1964, verzekeringsdeskundige

2. Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en
gewezen journalist
Frans Vermaere, ° 06/08/1951, gepensioneerde
met als respectievelijke opvolgers:

1. Nele Melkebeke, ° 25/09/1979, taalcoach

De voordrachtsakten lagen samen met de kandidatenlijst vanaf 14 december 2018 ter inzage op het
gemeentesecretariaat.
Een exemplaar van de kandidatenlijst werd toegevoegd aan de uitnodiging van de verkozenen voor de
gemeenteraad.
De burgemeester heeft het bevel gegeven tot opmaak van de stembiljetten.
De burgemeester, bijgestaan door de 2 jongste raadsleden, stond in voor de stemverrichtingen en de
stemopneming. De jongste raadsleden, die noch kandidaat-effectief, noch kandidaat-opvolger zijn, zijn
mevrouw Christine De Cooman en de heer Christophe De Boever.
De verkiezing gebeurt in één stemronde en middels geheime stemming.
Er wordt overgegaan tot de stemming: elk gemeenteraadslid ontvangt 3 stembiljetten en heeft 1 stem
per stembiljet; er worden 69 stembiljetten aan getroffen in de stembus, waarvan:
 69 geldige stemmen;
 0 ongeldige stemmen;
 0 blanco stemmen;
Gelet op de uitkomst van de stemming:
 12 stemmen op naam van Steffi Beyaert met als opvolgers Dirk Martens en Peggy Demoor;
 12 stemmen op naam van Dieter De Mets met als opvolgers Jean-Pierre Sprangers en Paul
Carion;
 12 stemmen op naam van Nadine De Stercke met als opvolger Ankie D’Hollander;
 12 stemmen op naam van Tanja Eeckhout met als opvolgers Jean-Pierre Sprangers en Paul
Carion;
 12 stemmen op naam van Pierre Penninck met als opvolgers Wim Malfroot en Pierre
Penninck;
 9 stemmen op naam van Frans Vermaere met als opvolger Nele Melkebeke;
Het verkiesbaarheidscijfer is 12; de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Bij staking van
stemmen treden de voorrangsregels in werking.
De burgemeester heeft na de stemopneming als volgt de lijst van de verkozen effectieve leden en van
hun opvolgers opgesteld:
 Steffi Beyaert, ° 08/10/1989, bediende/consulente OCMW Gent
met als respectievelijke opvolgers:

1. Dirk Martens, ° 11/12/1963, bediende

2. Peggy Demoor, ° 15/05/1972, maatschappelijk assistente
 Dieter De Mets, ° 21/03/1978, beleidsverantwoordelijke Hubertus Vereniging Vlaanderen
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
 Nadine De Stercke, ° 06/03/1957, coördinator buitengewoon onderwijs
met als respectievelijke opvolgers:

1. Ankie D’Hollander, ° 21/01/1985, politiek medewerker N-VA in het Vlaams
Parlement
 Tanja Eeckhout, ° 07/08/1970, zelfstandige
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
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Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en gewezen
journalist
met als respectievelijke opvolgers:

1. Wim Malfroot, ° 31/08/1964, verzekeringsdeskundige

2. Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en
gewezen journalist

De effectieve leden en opvolgers zijn gemeenteraadslid. Er stellen zich in hoofde van de effectieve leden
geen onverenigbaarheden. De effectieve leden en opvolgers voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Het proces-verbaal wordt staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de burgemeester, de
algemeen directeur, de raadsleden-bijzitters en alle raadsleden die daartoe de wil hebben uitgedrukt.
De burgemeester heeft vervolgens de verkiezingsuitslag afgekondigd.
Besluit
Art. 1:

Zijn verkozen voor de politieraad van de politiezone Schelde-Leie:










Art. 2:

Steffi Beyaert, ° 08/10/1989, bediende/consulente OCMW Gent
met als respectievelijke opvolgers:

1. Dirk Martens, ° 11/12/1963, bediende

2. Peggy Demoor, ° 15/05/1972, maatschappelijk assistente
Dieter De Mets, ° 21/03/1978, beleidsverantwoordelijke Hubertus Vereniging
Vlaanderen
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking
expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
Nadine De Stercke, ° 06/03/1957, coördinator buitengewoon onderwijs
met als respectievelijke opvolgers:

1. Ankie D’Hollander, ° 21/01/1985, politiek medewerker N-VA in het
Vlaams Parlement
Tanja Eeckhout, ° 07/08/1970, zelfstandige
met als respectievelijke opvolgers:

1. Jean-Pierre Sprangers, ° 27/04/1966, senior business banking
expert

2. Paul Carion, ° 09/10/1950, gepensioneerd
Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing consultant en
gewezen journalist
met als respectievelijke opvolgers:

1. Wim Malfroot, ° 31/08/1964, verzekeringsdeskundige

2. Pierre Penninck, ° 29/06/1955, gewezen zelfstandig marketing
consultant en gewezen journalist

Kennis te nemen van de afkondiging van de verkiezingsuitslag door de burgemeester, waarbij
de verkiezing als voorlopig geldig wordt verklaard.
Tegen deze verkiezing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie OostVlaanderen binnen de 10 dagen na afkondiging van de verkiezingsuitslag.

Art. 3:

Kennis te nemen van de mededeling van de burgemeester dat de politieraad van rechtswege
bijeenkomt op dinsdag 12 februari 2019 om 19.00u in de raadzaal van het gemeentehuis van
De Pinte.

Art. 4:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling interne zaken (dienst
administratieve organisatie), de nieuwe politieraadsleden en hun opvolgers.
Het verkiezingsdossier wordt onverwijld aangetekend verstuurd naar de deputatie van OostVlaanderen (p/a Federale dienst toezicht (t.a.v. Ina Focke), Kalandeberg 1 te 9000 Gent). Het
verkiezingsdossier bevat: twee afschriften van het proces-verbaal, de stembiljetten en alle
andere nuttige bewijsstukken.
Een kopie van het verkiezingsdossier wordt onverwijld verstuurd naar de politiezone ScheldeLeie. De kopie van het verkiezingsdossier bevat: een afschrift van het proces-verbaal en een
kopie van de geloofsbrieven.

De voorzitter sluit de openbare zitting.
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De algemeen directeur

Serge Ronsse

De voorzitter

Dieter De Mets

