GEMEENTERAAD VAN 2 JANUARI 2019
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester
Hugo Cambré, Herman Dom, Kathleen Eykens, Sophie Gabriëls, Chantal Helsen,
Maurice Helsen, Patrick Heremans, Freddy Kerkhofs, Machteld Ledegen, Sander
Ooms, Willy Torfs, Gert Van Dyck, Jan Van Dyck, Michel Van Hoof, Wim Van Thielen,
Paul Verstrepen, Stefanie Vrins en Tine Witvrouwen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
OPENBARE VERGADERING
1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing 14 oktober 2018
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, meer bepaald de
artikelen 3, 7 en 203;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald
de artikelen 4 en 5;
Gelet op 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 randgemeeten,
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,
artikel 1;
Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van Herenthout en
andere stukken betreffende de kiesverrichtingen die hebben plaatsgehad op 14
oktober 2018;
Overwegende dat navolgende personen werden verkozen als gemeenteraadslid:
Lijst nr.
Letterwoord
Naam en voornaam van de verkozene
3
CD&V
HELSEN Maurice
VAN THIELEN Wim
HELSEN Chantal
7
GBL
HEREMANS Patrick
GABRIELS Sophie
WITVROUWEN Tine
DOM Herman
EYKENS Kathleen
VAN DYCK Gert
8
Eenheid – N-VA
RAEYMAEKERS Stijn
CAMBRE Hugo
LEDEGEN Machteld
VAN HOOF Michel
VRINS Stefanie
OOMS Sander
TORFS Willy
VAN HERCK Johan
9
S.A.M.E.N.
VAN DYCK Jan
KERKHOFS Freddy
Overwegende dat navolgende personen werden verkozen als opvolger:
Lijst nr.
Letterwoord
Naam en voornaam van de opvolger
3
CD&V
PEETERS Wim
SNYERS Paul
VAN ELSEN Raf
BAETEN Ilse
HEYLEN Martine
GEERAERTS Julien
HEYLEN Jelle
VANVELDHOVEN Ann
1

HELSEN Charlotte
DILLEN Betadig
DENS Lief
STROECKX Sonia
PEETERS Katrien
PEETERS Toon
NUYENS Viviane
VERVOORT Ben
7
GBL
WILLEMS Ann
VAN LOOY Wim
AERTS Maarten
VAN LOOY Anja
DE CEULAER Denise
BEIRINCKX-VERHEYEN Marc
MEURS Steven
HEYLEN Paulien
WILLEMS René
WILLEMS Maria
BEIRINCKX Chris
FIOOLE Vanessa
GOOSSENS Debby
8
Eenheid – N-VA
VERSTREPEN Paul
CAMBRE Ludo
HEYLEN Hilde
MENHEERE Hanne
GEVERS Wendy
VAN DEN BROECK Evi
VOLDERS Ronald
VERHAEGEN Ben
BOECKX Magda
GIJSEMANS Anna
MOONS Mirthe
9
S.A.M.E.N.
DOS SANTOS TRINDADE Gloria
MAESCHAELCK Lies
KERCKHOFS Joris
VAN DIJCK Patrick
VERMEULEN Carine
DE BAKKER Miriam
VAN BESOUW Alexandra
VAN GOUBERGEN Sandy
RAEYMAEKERS Pascal
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie
Antwerpen van 5 december 2018, overgemaakt bij schrijven van 10 december 2018;
Besluit:
Kennis wordt genomen van de voor eensluidend verklaarde kopie van het besluit van
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen van 5 december
2018 houdende geldigverklaring van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van
Herenthout.
2. Kennisname van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB2018/3 – De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en
de geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals
meegedeeld per brief d.d. 5 december 2018;
Gelet op de akte van voordracht, die werd ingediend bij de Gouverneur van de
provincie Antwerpen op 6 december 2018, op grond waarvan de heer Stijn
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Raeymaekers wordt voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de
gemeente Herenthout;
Overwegende dat de akte van voordracht ontvankelijk is;
Gelet op het feit dat de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester geen
melding maakt van de einddatum van het mandaat en geen melding maakt van
diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat;
Gelet op de eedaflegging door de heer Stijn Raeymaekers in handen van de
Gouverneur van de provincie Antwerpen op 24 december 2018, zoals bevestigd in de
berichtgeving
van
de
Gouverneur
op
dezelfde
datum
met
kenmerk
KG/PAUIV/BGM2019-2024;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging en benoeming
van de heer Stijn Raeymaekers als burgemeester van de gemeente Herenthout met
ingang van 1 januari 2019.
3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden
en eedaflegging
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 – De start van de
lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van
5 december 2018;
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk
ondertekend is ingediend door de heer Johan Van Herck (Eenheid – N-VA) op datum
van 13 december 2018;
Overwegende dat de heer Paul Verstrepen als eerste opvolger voorkomt op de lijst
Eenheid – N-VA, d.i. dezelfde lijst waartoe de heer Johan Van Herck behoort;
Overwegende dat de gemeenteraad in toepassing van artikel 6 § 3 van het Decreet
Lokaal Bestuur de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en hun
eventuele opvolgers dient te onderzoeken en moet oordelen over eventuele
bezwaren;
Overwegende dat enkel de verkozen raadsleden en hun opvolgers van wie de
geloofsbrieven werden goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven erin bestaat dat de
gemeenteraad
nagaat
of
de
kandidaten
voldoen
aan
de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevinden in één van de gevallen van
onverenigbaarheid;
Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken omvatten die elk
lid van de gemeenteraad moet voorleggen;
Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat
deze ter inzage werden gelegd;
Overwegende dat door de verkozenen en hun eventuele opvolgers volgende
documenten werden ingediend:
- Een verklaring dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid, zoals voorzien door het Decreet Lokaal Bestuur;
- Een recent uittreksel uit het bevolkingsregister;
- Een recent uittreksel uit het strafregister;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen
gemeenteraadsleden door de gemeenteraad blijkt dat alle verkozenen en hun
respectieve opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend bij de gemeenteraad naar
aanleiding van het onderzoek van de geloofsbrieven;
Overwegende dat de raadsleden, van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd,
door de uittredend voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Ann Willems, verzocht
worden in openbare zitting, in handen van de uittredend voorzitter van de
gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen, waaraan zij voldoen, als volgt:
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“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”, waarna zij
vervolgens worden aangesteld verklaard door de voorzitter;
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers op 24 december 2018 de eed als
burgemeester heeft afgelegd in handen van de Gouverneur en dat deze eedaflegging
tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van het Decreet Lokaal
Bestuur;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de afstanden van mandaat door de heer Johan
Van Herck op datum van 13 december 2018.
Artikel 2. Volgende geloofsbrieven worden met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd:
Voor de lijst CD&V:
- HELSEN Maurice
- VAN THIELEN Wim
- HELSEN Chantal
Voor de lijst GBL:
- HEREMANS Patrick
- GABRIELS Sophie
- WITVROUWEN Tine
- DOM Herman
- EYKENS Kathleen
- VAN DYCK Gert
Voor de lijst Eenheid – N-VA:
- RAEYMAEKERS Stijn
- CAMBRE Hugo
- LEDEGEN Machteld
- VAN HOOF Michel
- VRINS Stefanie
- OOMS Sander
- TORFS Willy
- VERSTREPEN Paul
Voor de lijst S.A.M.E.N.:
- VAN DYCK Jan
- KERKHOFS Freddy
Artikel 3. Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende
voorzitter van:
Voor de lijst CD&V:
- HELSEN Maurice
- VAN THIELEN Wim
- HELSEN Chantal
Voor de lijst GBL:
- HEREMANS Patrick
- GABRIELS Sophie
- WITVROUWEN Tine
- DOM Herman
- EYKENS Kathleen
- VAN DYCK Gert
Voor de lijst Eenheid – N-VA:
- RAEYMAEKERS Stijn
- CAMBRE Hugo
- LEDEGEN Machteld
- VAN HOOF Michel
- VRINS Stefanie
- OOMS Sander
- TORFS Willy
- VERSTREPEN Paul
Voor de lijst S.A.M.E.N.:
- VAN DYCK Jan
- KERKHOFS Freddy
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4. Bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 – De start van de
lokale en provinciale bestuursperiode;
Gelet op het besluit van onze raad van heden houdende onderzoek van de
geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en eedaflegging;
Gelet op artikel 6 § 7 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende het opmaken van
een rangorde van de gemeenteraadsleden;
Overwegende dat de rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de
anciënniteit van de raadsleden;
Overwegende dat deze anciënniteit de hele tijdsduur omvat tijdens dewelke een
gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente,
zelfs al werd deze onderbroken;
Overwegende dat bij gelijke anciënniteit de hoogste rangorde wordt toegekend aan
het raadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogst
aantal naamstemmen heeft behaald;
Overwegende dat bij gelijke anciënniteit en gelijk aantal bekomen naamstemmen bij
de laatste vernieuwing van de gemeenteraad het raadslid dat kandidaat was op de
lijst die de meeste stemmen behaalde de voorkeur geniet;
Besluit:
Enig artikel. De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt met eenparigheid van
stemmen als volgt vastgesteld:
Volg- Naam en voornaam Anciënniteit
Aantal
Lijst
nr.
voorkeurstemmen
1
LEDEGEN Machteld
Sedert 2 januari 1989
585
Eenheid – N-VA
2
VAN DYCK Jan
Sedert 2 januari 1989
418
S.A.M.E.N.
3
KERKHOFS Freddy
4 januari 1983 t.e.m.
202
S.A.M.E.N.
1 januari 2013
4
CAMBRE Hugo
Sedert 5 juni 1990
598
Eenheid – N-VA
5
HELSEN Maurice
Sedert 12 september 2005
500
CD&V
6
RAEYMAEKERS Stijn Sedert 2 januari 2007
1028 Eenheid – N-VA
7
VAN THIELEN Wim
2 januari 2007 t.e.m.
211
CD&V
1 januari 2013 en sedert
28 januari 2013
8
HEREMANS Patrick
Van 15 februari 1993 t.e.m.
667
GBL
1 januari 1995, van 2 januari
2001 t.e.m. 13 april 2004 en
sedert 2 januari 2013
9
VAN DYCK Gert
Van 13 april 2004 t.e.m.
256
GBL
1 januari 2007 en sedert
2 januari 2013
10
OOMS Sander
2 januari 2007 t.e.m.
463
Eenheid – N-VA
1 januari 2013 en sedert
5 september 2016
11
WITVROUWEN Tine
Sedert 2 januari 2013
435
GBL
12
DOM Herman
Sedert 2 januari 2013
421
GBL
13
VAN HOOF Michel
Sedert 2 januari 2019
532
Eenheid – N-VA
14
VRINS Stefanie
Sedert 2 januari 2019
473
Eenheid – N-VA
15
GABRIELS Sophie
Sedert 2 januari 2019
458
GBL
16
EYKENS Kathleen
Sedert 2 januari 2019
385
GBL
17
TORFS Willy
Sedert 2 januari 2019
330
Eenheid – N-VA
18
HELSEN Chantal
Sedert 2 januari 2019
202
CD&V
19
VERSTREPEN Paul
Sedert 2 januari 2019
159
Eenheid – N-VA
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5. Fractievorming
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 36;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB2018/3 – De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe
één fractie vormen;
Overwegende dat er geen enkele aanvraag werd ingediend tot het vormen van
afzonderlijke fracties noch tot het verenigen van verschillende fracties;
Besluit:
Artikel 1. De gemeenteraad stelt vast dat:
- De gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 3 één fractie vormen onder de
naam CD&V;
- De gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 7 één fractie vormen onder de
naam GBL;
- De gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 8 één fractie vormen onder de
naam Eenheid – N-VA;
- De gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 9 één fractie vormen onder de
naam S.A.M.E.N..
Artikel 2. Deze fracties blijven behouden tot aan de eerstvolgende algehele
vernieuwing van de gemeenteraad.
6. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 7;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB2018/3 – De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de
gemeenteraad op naam van de heer Stijn Raeymaekers werd overhandigd aan de
algemeen directeur op 10 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaatvoorzitter van de gemeenteraad ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van
de installatievergadering;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de
gemeenteraad voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de
gemeenteraad geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en geen
melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duur van het
mandaat;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven
eed als burgemeester heeft afgelegd; dat deze eedaflegging geldt als eedaflegging
als gemeenteraadslid;
Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient
afgelegd te worden;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de ontvankelijke akte van voordracht voor de
kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Stijn Raeymaekers,
burgemeester, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met
ingang van 2 januari 2019.
7. Verkiezing van de schepenen
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald de artikelen 42 tot en
met 49;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB2018/3 – De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 10 december 2018,
zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
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Overwegende dat de algemeen directeur op datum van 18 december 2018 een
afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft
bezorgd;
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben
afgelegd;
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers tot voorzitter van de gemeenteraad
werd verkozen tijdens de installatievergadering van heden en thans de
gemeenteraad voorzit;
Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van
de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de
gemeenteraad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur is
overhandigd;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-schepenen de volgende personen zijn:
- mevrouw Stefanie Vrins, geboren op 8 september 1989, als eerste schepen
- de heer Michel Van Hoof, geboren op 3 mei 1972, als tweede schepen
- de heer Maurice Helsen, geboren op 14 maart 1965, als derde schepen;
Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de voordrachtakte;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen
voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen
geen melding maakt van de einddatum van het schepenmandaat;
Overwegende dat de te verkiezen voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst van rechtswege als schepen wordt toegevoegd;
Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals
deze op de ontvankelijke voordrachtakte voorkomt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting
meedeelt aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de te verkiezen voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst als schepen rangorde neemt achter de thans voorgedragen
schepenen;
Overwegende dat voormelde personen door de voorzitter verzocht worden, in
openbare zitting en in handen van de burgemeester, de voorgeschreven eed af te
leggen, waaraan zij voldoen als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen.”;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van
voordracht van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de
rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen,
meer bepaald:
- mevrouw Stefanie Vrins, geboren op 8 september 1989, als eerste schepen
- de heer Michel Van Hoof, geboren op 3 mei 1972, als tweede schepen
- de heer Maurice Helsen, geboren op 14 maart 1965, als derde schepen.
Artikel 3. De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging door de schepenen
waarvan sprake in artikel 2 van dit besluit, in handen van de burgemeester.
8. Verkiezing van de politieraadsleden
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, verder “WGP” genoemd;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in
elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, verder “koninklijk besluit”
genoemd;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB2018/3 – De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 13 november 2018 betreffende de
verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone;
Overwegende dat artikel 18 WGP 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
Neteland
overeenkomstig artikel 12, eerste lid, WGP, samengesteld is uit 19 verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, WGP
dient over te gaan tot verkiezing van 3 leden van de gemeenteraad als lid van de
politieraad;
Overwegende dat elk van de 19 gemeenteraadsleden, overeenkomstig artikel 16
WGP beschikt over 1 stem;
Overwegende de voordrachtakten ten getale van 3, ingediend overeenkomstig de
artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit;
Overwegende dat deze akten de hierna vermelde effectieve kandidaten en eventuele
opvolgers voordragen; dat zij ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de
gemeenteraad:
Kandidaat-effectief lid
Opvolgers
Voorgedragen door:
GABRIELS Sophie
1. WITVROUWEN Tine
HEREMANS Patrick
2. VAN DYCK Gert
WITVROUWEN Tine
DOM Herman
EYKENS Kathleen
VAN DYCK Gert
KERKHOFS Freddy
1. VAN DYCK Jan
VAN DYCK Jan
2. CAMBRE Hugo
KERKHOFS Freddy
RAEYMAEKERS Stijn
CAMBRE Hugo
TORFS Willy
VAN THIELEN Willem
1. HELSEN Maurice
HELSEN Maurice
2. HELSEN Chantal
VAN THIELEN Willem
HELSEN Chantal
Overwegende de kandidatenlijst, opgemaakt door de uittredende burgemeester
overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit, op grond van voormelde
voordrachtakten en luidend als volgt:
Kandidaat-effectief lid
Opvolgers
GABRIELS Sophie, zelfstandig
1. WITVROUWEN Tine, leraar,
schoonheidsspecialiste, ° 1 juni 1979
° 30 september 1988
2. VAN DYCK Gert, bediende,
° 19 juli 1978
KERKHOFS Freddy, gepensioneerde,
1. VAN DYCK Jan, gepensioneerde,
° 17 december 1953
° 23 september 1949
2. CAMBRE Hugo, kinesist, ° 15 juli 1964
VAN THIELEN Willem, ambtenaar
1. HELSEN Maurice, manager,
° 26 februari 1965
° 14 maart 1965
2. HELSEN Chantal, huisvrouw,
° 14 oktober 1964
Overwegende dat VRINS Stefanie en OOMS Sander, de jongste gemeenteraadsleden
in leeftijd, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de
stemopneming; dat WITVROUWEN Tine van de stemopneming wordt uitgesloten
aangezien zij kandidaat-opvolger is;
Overwegende de verkiezing van de effectieve leden en hun eventuele opvolgers van
de politieraad in openbare vergadering en bij geheime stemming;
19 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 1 stembiljet;
19 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen;
19 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters;
8

Overwegende dat de stemopneming van deze biljetten volgend resultaat geeft:
0 (nul) ongeldige stembiljetten;
0 (nul) blanco stembiljetten;
19 (negentien) geldige stembiljetten;
0 (nul) stembiljetten werden tijdens de zitting vernietigd en vervangen;
Overwegende dat de op deze 19 (negentien) geldige stembiljetten uitgebrachte
stemmen werden toegekend als volgt:
NAAM EN VOORNAAM VAN
AANTAL VERKREGEN STEMMEN
DE KANDIDAAT EFFECTIEVE LEDEN
GABRIELS Sophie
6 (zes)
KERKHOFS Freddy
8 (acht)
VAN THIELEN Willem
5 (vijf)
TOTAAL
19 (negentien)
Overwegende dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig
voorgedragen kandidaat-effectieve leden;
Overwegende dat 3 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen
hebben verkregen, verkozen worden;
Overwegende dat de burgemeester vaststelt:
De kandidaten die verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad en de kandidaten
die als opvolgers voor elk hieronder vermeld verkozen effectief lid werden
voorgedragen van
rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze
verkozen effectieve leden:
Kandidaat-effectief lid
Opvolgers
GABRIELS Sophie, zelfstandig
1. WITVROUWEN Tine, leraar,
schoonheidsspecialiste, ° 1 juni 1979
° 30 september 1988
2. VAN DYCK Gert, bediende,
° 19 juli 1978
KERKHOFS Freddy, gepensioneerde,
1. VAN DYCK Jan, gepensioneerde,
° 17 december 1953
° 23 september 1949
2. CAMBRE Hugo, kinesist, ° 15 juli 1964
VAN THIELEN Willem, ambtenaar
1. HELSEN Maurice, manager,
° 26 februari 1965
° 14 maart 1965
2. HELSEN Chantal, huisvrouw,
° 14 oktober 1964
Dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
- de 3 verkozen kandidaat-effectieve leden
- de 6 kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze 3 kandidaat effectieve
leden;
Overwegende dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 WGP;
Besluit:
Artikel 1. De raad neemt kennis van de afkondiging door de burgemeester van de
uitslag van de verkiezing van de politieraadsleden.
Artikel 2. Het proces-verbaal, dat van de verkiezing werd opgemaakt staande de
vergadering, wordt in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie gezonden.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester - Voorzitter
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