
Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 

 
AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen - Marie-
Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, 
Els Leysen, Katrien Vandecasteele, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, 
Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Raadsleden - ir. 
Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Yves Vercruysse, uittredend voorzitter, opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

1       Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die voorlezing doet van de 
beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 houdende beslissing 
tot geldigverklaring van de verkiezingsuitslagen voor de gemeenteraad van Ingelmunster. 
 
2       Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die voorlezing doet van het 
ministerieel besluit van 13 december 2012 houdende de benoeming van de heer Kurt Windels tot 
burgemeester van de gemeente Ingelmunster. 
 
3       Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 

De Raad, 
Met het oog op de hiernavermelde eedaflegging in openbare vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op art. 7; 

Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 
2012 waaruit blijkt dat volgende personen door het hoofdbureau als gemeenteraadsleden werden 
verkozen verklaard: 

1. WINDELS Kurt (DE BRUG/N-VA/VLD) 
2. VERCRUYSSE Yves (CD&V) 
3. BECQUART Evy (DE BRUG/N-VA/VLD) 
4. VESTRAETE Geert (CD&V) 
5. VANKEIRSBILCK Hilde (CD&V) 
6. VANNESTE-LAPEERE Trees (CD&V) 
7. BLANCKAERT Filip (CD&V) 
8. VERHAMME Martine (DE BRUG/N-VA/VLD) 
9. DEFREYNE Jan (CD&V) 
10. DE CLERCQ Marlies (CD&V) 
11. DENDAUW Sabine (CD&V) 
12. LEYSEN Els (CD&V) 
13. LAMPAERT Sabine (CD&V) 
14. DEBEUF Fien (DE BRUG/N-VA/VLD) 
15. VANACKER Wilfried (DE BRUG/N-VA/VLD) 
16. VERHEYE Nadine (DE BRUG/N-VA/VLD) 
17. KINDT Rob (DE BRUG/N-VA/VLD) 
18. DEVEN Jean-Pierre (DE BRUG/N-VA/VLD) 
19. BEHAEGHE Dorine (DE BRUG/N-VA/VLD) 
20. VANDECASTEELE Katrien (DE BRUG/N-VA/VLD) 



 

 

21. VANDENDRIESSCHE Enigo (sp.a-GROEN) 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Overwegende dat de heer Kurt Windels door besluit van de Vlaamse minister bevoegd 
voor binnenlandse aangelegenheden tot burgemeester van de gemeente werd benoemd en met het 
oog op de uitvoering van deze functie op 19 december 2012 in handen van de provinciegouverneur 
de voorgeschreven eed heeft afgelegd; 

Overwegende dat, aangezien mevrouw Martine Verhamme geen afstand doet van haar 
mandaat, mevrouw Fien Debeuf, overeenkomstig artikel 12 van het Gemeentedecreet, geacht 
wordt afstand te doen van haar mandaat omdat, overeenkomstig artikel 11 van het 
Gemeentedecreet, bloedverwanten tot en met de tweede graad niet samen deel kunnen uitmaken 
van de gemeenteraad en omdat mevrouw Martine Verhamme op 14 oktober 2012 het meest 
stemmen behaalde; 

Overwegende dat de heer Dirk Debaere als eerste opvolger, verkozen op lijst 8 – DE 
BRUG/N-VA/VLD, opgeroepen wordt tot de gemeenteraad; 

Overwegende dat er geen verdere onverenigbaarheden zijn; 

Overwegende dat er zich niemand heeft verontschuldigd; 

Overwegende dat er niemand zonder reden afwezig is; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren 
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen 
gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat, na onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan door de 
Gemeentesecretaris als verslaggever per verkozene een verslag wordt opgesteld, iedereen nog 
steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en dat niemand zich in een toestand van 
onverenigbaarheid bevindt; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
gemeenteraadsleden werd afgelegd in handen van de heer Yves Vercruysse, uittredend voorzitter 
van de gemeenteraad, met uitzondering van de heer Yves Vercruysse die de voorgeschreven eed 
aflegde in handen van de heer Kurt Windels, burgemeester; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen gemeenteraadsleden 
ambtsbevoegd worden en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte 
werd opgesteld; 

Overwegende dat een rangorde onder de gemeenteraadsleden werd opgemaakt; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling, stelt de rangorde vast en gaat over tot de dagorde. 

 



110.17.00. — Schaubroeck N.V., Nazareth. — Nadruk verboden. 

Provincie West-Vlaanderen   GEMEENTE INGELMUNSTER 
 

Tabel met aanduiding van de 
RANGORDE van de GEMEENTERAADSLEDEN 
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NAAM en VOORNAMEN 
van de 

RAADSLEDEN 

Datum 
eerste 

ambtsaan-
vaarding 

als 
gemeente-

raadslid 

In aanmerking 
komende 

anciënniteit 

VERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012  

Datum 
eedaf-
legging 

Aantal 
bekomen 
stemmen 

Orde van 
voordracht Leeftijd 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

LAPEERE Marie-Thérèse 
VERCRUYSSE Yves 
VANACKER Wilfried 
VERSTRAETE Geert 
VANKEIRSBILCK Hilde 
KINDT Robrecht 
WINDELS Kurt 
DEFREYNE Jan 
LEYSEN Els 
VERHAMME Martine 
VANDECASTEELE Katrien 
BLANCKAERT Filip 
DE CLERCQ Marlies 
DENDAUW Sabine 
LAMPAERT Sabine 
VERHEYE Nadine 
DEVEN Jean-Pierre 
BEHAEGHE Dorine 
BECQUART Evy 
VANDENDRIESSCHE Enigo 
DEBAERE Dirk  

03/01/1989 
03/01/1995 
03/01/1995 
02/01/2001 
02/01/2001 
02/01/2001 
20/01/2004 
02/01/2001 
02/01/2007 
02/01/2007 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 

24 j 0 m 18 d 
18 j 0 m 18 d 
18 j 0 m 18 d 
12 j 0 m 20 d 
12 j 0 m 20 d 
12 j 0 m 20 d 
9 j 0 m 1 d 
6 j 4 m 10 d 
6 j 0 m 18 d 
6 j 0 m 18 d 
0 j 0 m 21 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 
0 j 0 m 0 d 

02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 
02/01/2013 

770 
1.487 

516 
975 
791 
475 

1.519 
679 
583 
699 
432 
767 
646 
583 
574 
486 
467 
449 
390 
249 
339 

  

 

Opgemaakt te Ingelmunster, op 2 januari 2013, 

In opdracht, 

De secretaris,        De voorzitter, 
 
 
 
 
 
(get.)          (get.) 
ir. Dominik RONSE        Yves VERCRUYSSE 



 

 

4       Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op art. 8; 

Gelet op de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter de heer Dirk Debaere 
voor de gemeenteraad ontvankelijk verklaard op 3 december 2012; 

Overwegende dat de voorzitter deze ontvankelijkheid vaststelt en daartoe een proces-
verbaal ondertekent; 

NEEMT AKTE 

Dat de heer Dirk Debaere verkozen verklaard is als voorzitter van de gemeenteraad van 
Ingelmunster en gaat over tot de dagorde. 

 
De heer Yves Vercruysse, uittredend voorzitter, wordt vervanger door de heer Dirk Debaere, 
voorzitter. 





 

 

5       Verkiezing van de schepenen en eedaflegging 

De Raad, 
Gelet op artikel 45, § 3 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, met name: 
 - de heer VANDENDRIESSCHE Enigo, eerste schepen 
 - mevrouw VERHAMME Martine, tweede schepen 
 - de heer VANACKER Wilfried, derde schepen 
 - mevrouw VERHEYE Nadine, vierde schepen 
 - de heer KINDT Robrecht, vijfde schepen 
die door de voorzitter van de gemeenteraad ontvankelijk verklaard werd; 

Overwegende dat de voorzitter deze ontvankelijkheid vaststelt en daartoe een proces-
verbaal ondertekent; 

Overwegende dat de heer VANDENDRIESSCHE Enigo, eerste schepen, mevrouw 
VERHAMME Martine, tweede schepen, de heer VANACKER Wilfried, derde schepen, mevrouw 
VERHEYE Nadine, vierde schepen, de heer KINDT Robrecht, vijfde schepen, aldus verkozen worden 
verklaard; 

Overwegende dat de in artikel 46, § 1 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
schepenen werd afgelegd in handen van de heer Kurt Windels, burgemeester; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen gemeenteraadsleden 
ambtsbevoegd worden en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte 
werd opgesteld; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 44, § 3 van het Gemeentedecreet de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, van zodra deze tot voorzitter verkozen is, van 
rechtswege deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; 

NEEMT AKTE 

van deze verkiezing en gaat over tot de dagorde. 

 



 

 

6       Fractievorming 

De Voorzitter stelt vast dat op 17 september 2012 een akte van fractievorming, overeenkomstig 
art. 38, §2 van het gemeentedecreet, werd ingediend door de lijst sp.a-Groen, waarin de optie 
werd opengehouden om op de installatievergadering te beslissen of de lijst zou worden gesplitst in 
twee afzonderlijke fracties, nl. sp.a en Groen. 

Bij bericht van 18 december 2012 laat de heer VANDENDRIESSCHE Enigo weten dat hij, als enige 
verkozene op de lijst sp.a-Groen en dus de meerderheid vormend, van deze optie gebruik wenst te 
maken. 

De Voorzitter stelt verder vast dat geen melding werd gemaakt van de mogelijkheid geboden door 
art. 38, §3 van het gemeentedecreet, met name de onderlinge vereniging van de 
gemeenteraadsleden verkozen op afzonderlijke lijsten tot één fractie. 

Aldus zullen in de gemeenteraad volgende fracties zetelen: 
 - DE BRUG/N-VA/VLD 
 - CD&V 
 - sp.a 
 
7       Verkiezing van de OCMW-raadsleden 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat artikel 11 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat de verkiezing van de 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de 
gemeenteraad wordt geïnstalleerd; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster 
overeenkomstig artikel 5, §1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, samengesteld is uit 9 leden; 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
dient over te gaan tot verkiezing van 9 leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat elk van de21 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 11 van 
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn beschikt over 5 stemmen; 

Gelet op de voordrachtakten ten getalle van 2 ingediend overeenkomstig artikel 10 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten 
voordragen en ondertekend zijn door verkozenen voor de gemeenteraad: 

1 VANDECASTEELE Katrien, Germaine 

2 DEBEUF, Fien, Greet 

3 LANDUYT, Peter, Geert, Hendrik 

4 COUCKUYT, Dries 

5 DECLOEDT, Kurt, Roger 

6 VERSCHOOT, Kathy, Marie-Madeleine 

7 DE FRENE, Ann, Maria 

8 DEPREITER, Koen, Lieven 

9 VERBAUWHEDE, Jozef, Eric 

Gelet op de kandidatenlijst: 



 

 

Kandidaat-effectieve leden 

in alfabetische volgorde 

Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat-effectief lid in de volgorde waarin deze 

zijn voorgesteld om hem te vervangen 

COUCKUYT, Dries 
Geboortedatum: 15 maart 1988 
Beroep: adviseur economische studies 

1 VANDENDRIESSCHE Enigo, Frans, Roger 
Geboortedatum: 10 april 1986 
Beroep: orderbegeleider 

DE FRENE, Ann, Maria 
Geboortedatum: 27 november 1970 
Beroep: meewerkende echtgenote 

1 DEFOUR, Ann, Marianne 
Geboortedatum: 2 augustus 1965 
Beroep: zelfstandige 

2 DEGRAVE, Kristof 
Geboortedatum: 8 januari 1986 
Beroep: software engineer 

DEBEUF, Fien, Greet 
Geboortedatum: 3 juni 1987 
Beroep: maatschappelijk assistente 

1 GELDOF, Carine, Maria 
Geboortedatum: 15 juni 1962 
Beroep: kinesitherapeute 

DECLOEDT, Kurt, Roger 
Geboortedatum: 2 mei 1975 
Beroep: leerkracht 

1 VANDENDRIESSCHE Enigo, Frans, Roger 
Geboortedatum: 10 april 1986 
Beroep: orderbegeleider 

DEPREITER, Koen, Lieven 
Geboortedatum: 24 maart 1973 
Beroep: tuinbouwer 

1 DENYS, Rik 
Geboortedatum: 19 april 1956 
Beroep: vrijgestelde ACV 

2 DEGRAVE, Kristof 
Geboortedatum: 8 januari 1986 
Beroep: software engineer 

LANDUYT, Peter, Geert, Hendrik 
Geboortedatum: 6 december 1971 
Beroep: informaticus 

1 GELDHOF, Carine, Maria 
Geboortedatum: 15 juni 1962 
Beroep: kinesitherapeute 

VANDECASTEELE Katrien, Germaine 
Geboortedatum: 14 oktober 1957 
Beroep: woonbegeleidster 

1 PAREIT, Dirk, Jozef 
Geboortedatum: 17 mei 1950 
Beroep: ondernemer 

VERBAUWHEDE, Jozef, Eric 
Geboortedatum: 24 maart 1953 
Beroep: zelfstandige 

1 VROMMAN, Marianne, Dominique 
Geboortedatum: 23 oktober 1964 
Beroep: klinisch laborante 

2 DESMET, Geert, Jan 
Geboortedatum: 22 september 1961 
Beroep: metaalarbeider 

VERSCHOOT, Kathy, Marie-Madeleine 
Geboortedatum: 31 mei 1985 
Beroep: zelfstandige 

1 DESCHEEMAEKER, Mady, Dina 
Geboortedatum: 20 mei 1963 
Beroep: zelfstandige 

2 DENYS, Rik 
Geboortedatum: 19 april 1956 
Beroep: vrijgestelde ACV 

Stelt vast dat de heer Enigo Vandendriessche en mevrouw Marlies De Clercq, 
gemeenteraadsleden, de voorzitter bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de 
stemopneming; 

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de 
werkende leden en hun opvolgers van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

21 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 5 stembiljetten. 
105 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter en zijn bijzitters. 105 stembiljetten 
werden in de stembus aangetroffen. 
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 
 - 0 nietige stembiljetten 
 - 0 blanco stembiljetten 
 - 105 geldige stembiljetten; 

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



 

 

Naam en voornaam van de kandidaat-werkende leden Aantal verkregen stemmen 

COUCKUYT, Dries 11 

DE FRENE, Ann, Maria 13 

DEBEUF, Fien, Greet 11 

DECLOEDT, Kurt, Roger 11 

DEPREITER, Koen, Lieven 12 

LANDUYT, Peter, Geert, Hendrik 11 

VANDECASTEELE Katrien, Germaine 11 

VERBAUWHEDE, Jozef, Eric 12 

VERSCHOOT, Kathy, Marie-Madeleine 13 

Totaal aantal stemmen: 105 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen 
kandidaten-werkende leden; 

Stelt vast dat de 9 kandidaat-werkende leden, die het grootste aantal stemmen 
hebben verkregen, verkozen worden; 

Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat: 

Verkozen zijn tot werkend lid van de raad 
voor maatschappelijk welzijn: 

De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast 
vermeld verkozen werkend lid werden 

voorgedragen, van rechtswege en in de volgorde 
van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze 

verkozen werkende leden: 

COUCKUYT, Dries 
Geboortedatum: 15 maart 1988 
Beroep: adviseur economische studies 

1 VANDENDRIESSCHE Enigo, Frans, Roger 
Geboortedatum: 10 april 1986 
Beroep: orderbegeleider 

DE FRENE, Ann, Maria 
Geboortedatum: 27 november 1970 
Beroep: meewerkende echtgenote 

1 DEFOUR, Ann, Marianne 
Geboortedatum: 2 augustus 1965 
Beroep: zelfstandige 

2 DEGRAVE, Kristof 
Geboortedatum: 8 januari 1986 
Beroep: software engineer 

DEBEUF, Fien, Greet 
Geboortedatum: 3 juni 1987 
Beroep: maatschappelijk assistente 

1 GELDOF, Carine, Maria 
Geboortedatum: 15 juni 1962 
Beroep: kinesitherapeute 

DECLOEDT, Kurt, Roger 
Geboortedatum: 2 mei 1975 
Beroep: leerkracht 

1 VANDENDRIESSCHE Enigo, Frans, Roger 
Geboortedatum: 10 april 1986 
Beroep: orderbegeleider 

DEPREITER, Koen, Lieven 
Geboortedatum: 24 maart 1973 
Beroep: tuinbouwer 

1 DENYS, Rik 
Geboortedatum: 19 april 1956 
Beroep: vrijgestelde ACV 

2 DEGRAVE, Kristof 
Geboortedatum: 8 januari 1986 
Beroep: software engineer 

LANDUYT, Peter, Geert, Hendrik 
Geboortedatum: 6 december 1971 
Beroep: informaticus 

1 GELDHOF, Carine, Maria 
Geboortedatum: 15 juni 1962 
Beroep: kinesitherapeute 

VANDECASTEELE Katrien, Germaine 
Geboortedatum: 14 oktober 1957 
Beroep: woonbegeleidster 

1 PAREIT, Dirk, Jozef 
Geboortedatum: 17 mei 1950 
Beroep: ondernemer 



 

 

VERBAUWHEDE, Jozef, Eric 
Geboortedatum: 24 maart 1953 
Beroep: zelfstandige 

1 VROMMAN, Marianne, Dominique 
Geboortedatum: 23 oktober 1964 
Beroep: klinisch laborante 

2 DESMET, Geert, Jan 
Geboortedatum: 22 september 1961 
Beroep: metaalarbeider 

VERSCHOOT, Kathy, Marie-Madeleine 
Geboortedatum: 31 mei 1985 
Beroep: zelfstandige 

1 DESCHEEMAEKER, Mady, Dina 
Geboortedatum: 20 mei 1963 
Beroep: zelfstandige 

2 DENYS, Rik 
Geboortedatum: 19 april 1956 
Beroep: vrijgestelde ACV 

Gaat over tot het onderzoeken van de geloofsbrieven van de verkozen werkende leden 
en hun opvolgers; 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 9 verkozen 
kandidaat-werkende leden; 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 9 opvolgers van 
rechtswege; 

Stelt vast dat geen enkel werkend lid zich bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bepaald door artikel 8 en 20 van het decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Dit proces-verbaal zal in twee afschriften samen met de stembiljetten en alle nodige 
bewijsstukken, onverwijld met een aangetekende brief naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 
worden gezonden; 

NEEMT AKTE: 

van deze verkiezing en gaat over tot de orde van de dag. 

 
8       Verkiezing van de politieraadsleden 

De Raad, 
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; 

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 17 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 21 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van 
de Wet van 7 december 1998 beschikt over 3 stemmen; 

Gelet op de voordrachtakten ten getalle van 2 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 verkozenen voor de gemeenteraad: 



 

 

1 BEHAEGHE Dorine, Madeleine 

2 DE CLERCQ Marlies, Maureen, Marleen 

3 DEVEN Jean-Pierre, Maurits 

4 VERSTRAETE Geert, Roger 

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 

Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat-effectief lid in de volgorde waarin deze 

zijn voorgesteld om hem te vervangen 

BEHAEGHE Dorine, Madeleine 
Geboortedatum: 8 februari 1964 
Beroep: zelfstandige 

1 CLAERHOUT Davy, Rogier 
Geboortedatum: 16 juli 1978 
Beroep: financial controller 

2 BECQUART Evy, Liliane 
Geboortedatum: 26 juni 1978 
Beroep: onderwijzeres 

DE CLERCQ Marlies, Maureen, Marleen 
Geboortedatum: 4 december 1989 
Beroep: student 

1 BLANCKAERT, Filip, Bernard, Denise 
Geboortedatum: 3 september 1970 
Beroep: geneesheer 

DEVEN Jean-Pierre, Maurits 
Geboortedatum: 18 oktober 1958 
Beroep: zelfstandig horeca-uitbater 

1 BECQUART Evy, Liliane 
Geboortedatum: 26 juni 1978 
Beroep: onderwijzeres 

2 CLAERHOUT Davy, Rogier 
Geboortedatum: 16 juli 1978 
Beroep: financial controller 

VERSTRAETE Geert, Roger 
Geboortedatum: 12 april 1952 
Beroep: zelfstandige 

1 VERCRUYSSE Yves, Arthur 
Geboortedatum: 28 maart 1970 
Beroep: onderwijzer 

Stelt vast dat de heer Enigo Vandendriessche en mevrouw Sabine Dendauw, 
gemeenteraadsleden, 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; 

21 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 3 stembiljetten. 63 
stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters. 63 stembiljetten werden 
in de stembus aangetroffen. De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 
 - 0 nietige stembiljetten 
 - 0 blanco stembiljetten 
 - 63 geldige stembiljetten 

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

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden Aantal verkregen stemmen 

BEHAEGHE Dorine, Madeleine 16 

DE CLERCQ Marlies, Maureen, Marleen 15 

DEVEN Jean-Pierre, Maurits 17 

VERSTRAETE Geert, Roger 15 

Totaal aantal stemmen: 63 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen 
kandidaten-effectieve leden; 

Stelt vast dat de 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: 

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: 

BEHAEGHE Dorine, Madeleine 
Geboortedatum: 8 februari 1964 
Beroep: zelfstandige 

1 CLAERHOUT Davy, Rogier 
Geboortedatum: 16 juli 1978 
Beroep: financial controller 

2 BECQUART Evy, Liliane 
Geboortedatum: 26 juni 1978 
Beroep: onderwijzeres 

DE CLERCQ Marlies, Maureen, Marleen 
Geboortedatum: 4 december 1989 
Beroep: student 

1 BLANCKAERT, Filip, Bernard, Denise 
Geboortedatum: 3 september 1970 
Beroep: geneesheer 

DEVEN Jean-Pierre, Maurits 
Geboortedatum: 18 oktober 1958 
Beroep: zelfstandig horeca-uitbater 

1 BECQUART Evy, Liliane 
Geboortedatum: 26 juni 1978 
Beroep: onderwijzeres 

2 CLAERHOUT Davy, Rogier 
Geboortedatum: 16 juli 1978 
Beroep: financial controller 

VERSTRAETE Geert, Roger 
Geboortedatum: 12 april 1952 
Beroep: zelfstandige 

1 VERCRUYSSE Yves, Arthur 
Geboortedatum: 28 maart 1970 
Beroep: onderwijzer 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door alle verkozen 
politieraadsleden; 

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. 

NEEMT AKTE 

Van deze verkiezing en gaat over tot de orde van de dag. 

 
9       Aanstelling financieel beheerder 

De gemeenteraad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van 
plaatselijk ontvanger in het ambt van financieel beheerder. 

De huidige titularis van het ambt van plaatselijke ontvanger, mevrouw Tine Dhont, wordt hierdoor 
ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven rechten inzake het 
geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

De raad neemt eveneens formeel akte van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van 
alle decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de 
inwerkingtreding van artikel 76, §1, eerste lid, van het Gemeentedecreet, dat formeel het ambt 
van financieel beheerder instelt. 
 
De heer Voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 



 

 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 
 
 


