VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 2/01/2010

Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Jacky Maes, schepenen ;
Willy Vanhooren, Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Cindy Versluys, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 62 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 01/09/2009 van burgemeester Willy Vanhooren aan de
gouverneur van West-Vlaanderen waarbij hij zijn ontslag indient als
burgemeester
Ministerieel Besluit d.d. 08/12/2009 van de Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand houdende de kennisname van het ontslag van de heer Willy
Vanhooren, burgemeester van Bredene

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Burgemeester Willy Vanhooren heeft op datum van 01/01/2009 schriftelijk
zijn ontslag uit het ambt van burgemeester aangeboden met ingang van
01/01/2010.
Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, heeft bij ministerieel besluit d.d.
08/12/2009 kennis genomen van het ontslag van Willy Vanhooren als
burgemeester.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Willy Vanhooren als
burgemeester met ingang van 01/01/2010.

Punt 2: secretariaat - Kennisneming van de benoeming en de eedaflegging van Steve
Vandenberghe tot burgemeester

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Jacky Maes, schepenen ;
Willy Vanhooren, Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Cindy Versluys, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 59 en 60 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Ministerieel Besluit d.d. 08/12/2009 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Vlaamse Rand
houdende de kennisname van het ontslag van de heer Willy Vanhooren,
burgemeester van Bredene
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 02/01/2010 van het
ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester
Ministerieel Besluit d.d. 08/12/2009 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Vlaamse Rand
houdende
de benoeming van de heer Steve Vandenberghe tot
burgemeester van de gemeente Bredene

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Willy Vanhooren heeft zijn ontslag ingediend als burgemeester met ingang
van 01/01/2010.
In de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester, Willy
Vanhooren, ingediend bij de gouverneur op 09/10/2006, werd Steve
Vandenberghe aangeduid als opvolger van Willy Vanhooren.
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•
•
•

Neemt kennis

Uit het advies van de procureur-generaal van het hof van beroep in Gent
d.d. 22/09/2009, blijkt dat er geen belemmering is voor de benoeming van
Steve Vandenberghe.
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft op 29/09/2009 een
gunstig advies uitgebracht voor de benoeming van Steve Vandenberghe tot
burgemeester van Bredene.
Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand heeft bij ministerieel besluit d.d.
08/12/2009 Steve Vandenberghe benoemd tot burgemeester met ingang van
01/01/2010. Steve Vandenberghe heeft inmiddels de eed afgelegd in handen
van de gouverneur.

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en de eedaflegging van Steve
Vandenberghe als burgemeester met ingang van 01/01/2010.

Punt 3: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Eddy Gryson als voorzitter van de
gemeenteraad

Aanwezig

Jacky Maes, schepen-voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys en Kristien Vanmullem,
schepenen ;
Willy Vanhooren, Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Eddy Gryson, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike
De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Cindy Versluys, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 8 § 4 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 8 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

verkozenverklaring door de gemeenteraad in zitting d.d. 02/01/2007 van
Eddy Gryson als voorzitter van de gemeenteraad
ontslagbrief d.d. 22/12/2009 van Eddy Gryson als voorzitter van de
gemeenteraad

•
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Feiten, context •
en argumentatie

Neemt kennis

Eddy Gryson, verkozen als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van
02/01/2007 tot de einddatum van de legislatuur, heeft vrijwillig zijn ontslag
ingediend als voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Eddy Gryson als
voorzitter van de gemeenteraad.

Punt 4: secretariaat - Verkozenverklaring van Willy Vanhooren als voorzitter van de
gemeenteraad

Aanwezig

Jacky Maes, schepen-voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys en Kristien Vanmullem,
schepenen ;
Willy Vanhooren, Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Eddy Gryson, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike
De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Cindy Versluys, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 8 § 4 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 8 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 02/01/2010 van het
ontslag van Eddy Gryson als voorzitter van de gemeenteraad
akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad
(Willy Vanhooren)

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Eddy Gryson heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de
gemeenteraad. Zijn akte van voordracht d.d. 01/12/2006 maakt geen
melding van de einddatum van het mandaat en van diegene die hem zal
opvolgen voor de resterende duurtijd ervan.
Artikel 8 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat als de voorzitter van de
gemeenteraad ontslag heeft genomen, er tot een nieuwe verkiezing van
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•
•
•

•

Neemt kennis

voorzitter wordt overgegaan op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verkozen op basis van een akte
van voordracht van de kandidaat-voorzitter, voorzien van een dubbele
meerderheid.
De Vlaamse regering dient binnen de 20 dagen na de verkiezing van de
voorzitter hiervan op de hoogte te worden gebracht.
Jacky Maes heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter van de gemeenteraad, meerbepaald Willy Vanhooren, ingediend
bij de gemeentesecretaris op 22/12/2009, ondertekend is door meer dan de
helft van de verkozenen op de lijsten, die aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 08/10/2006 deelnamen, alsmede door een meerderheid van de
kandidaten, die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-voorzitter
van de gemeenteraad werden verkozen en aldus beantwoordt aan de
geldigheidsvereisten.
Hij heeft tevens bevestigd dat de akte van voordracht geen melding maakt
van de einddatum van het mandaat en diegene, die hem zal opvolgen voor
de resterende duurtijd ervan.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van
de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad meerbepaald, Willy Vanhooren.
De gemeenteraad verklaart Willy Vanhooren verkozen als voorzitter van de
gemeenteraad tot de einddatum van de legislatuur.
Afschrift van onderhavig besluit wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regering
binnen de 20 dagen.

Punt 5: secretariaat - Verkozenverklaring van Eddy Gryson als schepen en eedaflegging

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Eddy Gryson,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Cindy Versluys, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 45 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 44, 46 en 47 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 02/01/2010 van het
ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 02/01/2010 van de
benoeming en de eedaflegging van Steve Vandenberghe tot burgemeester
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 02/01/2010 van het
ontslag van Eddy Gryson als voorzitter van de gemeenteraad
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen overhandigd
bij de gemeentesecretaris op 01/12/2006

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

De akte van voordracht van de kandidaat-schepenen d.d. 01/12/2006
stipuleert dat voor de kandidaat schepen Steve Vandenberghe het mandaat
zal eindigen op 31/12/2011 en dat Eddy Gryson zal opvolgen voor de
resterende duurtijd van het mandaat.
Door de benoeming van Steve Vandenberghe tot burgemeester met ingang
vanaf 01/01/2010, kan Eddy Gryson worden verkozen verklaard als
schepen.

Eddy Gryson wordt verkozen verklaard als schepen.
Betrokkene legt de eed af in handen van de burgemeester.
Afschrift van onderhavig besluit wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regering
binnen de 20 dagen.

Punt 6: secretariaat - Voorstel tot het verlenen van de eretitel van burgemeester aan Willy
Vanhooren

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 2/01/2010

6

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Cindy Versluys, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 69 van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/01/2007 houdende het statuut van
de lokale en provinciale mandataris

Verwijzingsdocumenten

•

Omzendbrief BB 2007/06 betreffende procedure tot toekenning van
eretitels aan lokale en provinciale mandatarissen

Feiten, context •
en argumentatie

Artikel 69 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de Vlaamse regering en
niet langer de gemeenteraad, de eretitels toekent aan de burgemeester en
de schepenen.
De eretitel kan worden aangevraagd door de betrokkene of de
gemeenteraad met instemming van de betrokkene. De aanvraag moet een
aantal vereiste documenten bevatten. De Vlaamse minister bevoegd voor
binnenlandse aangelegenheden laat voor het onderzoeken van de aanvraag,
alle informatie inwinnen die hij nodig acht.
Daartoe kan hij de
provinciegouverneur met een onderzoek belasten. Het onderzoek behelst
enerzijds de vaststelling dat de persoon voor wie de eretitel wordt
aangevraagd van onberispelijk gedrag is en anderzijds dat deze persoon over
voldoende jaren anciënniteit beschikt. Op basis van het advies van de
gouverneur beslist de Vlaamse minister de betrokkene de eretitel van het
ambt al dan niet toe te kennen.

•

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 1 onthouding (Willy Vanhooren)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de Vlaamse regering te verzoeken de eretitel van
burgemeester te verlenen aan Willy Vanhooren en hiertoe een aanvraag te
richten aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, provinciale afdeling
West-Vlaanderen.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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