VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 2/01/2013

Punt 1: secretariaat - Kennisneming
gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012

van

het

geldig

verklaren

van

de

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem,
Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens,
Kristof Vermeire, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 7 van het Gemeentedecreet
artikels 203, 204 en 216 van het decreet van 08/07/2011 houdende de
organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging
van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie

artikel 7 van het Gemeentedecreet
artikels 203, 204 en 216 van het decreet van 08/07/2011 houdende de
organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging
van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode

In iedere provincie wordt er een administratief rechtscollege, raad voor
verkiezingsbetwistingen, opgericht, die de bezwaren behandelt die tegen de
verkiezing worden ingebracht en de juistheid nagaat van de zetelverdeling
tussen de lijsten en van de rangorde, waarin de raadsleden en de opvolgers
gekozen zijn verklaard.
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Neemt kennis

Bij brief d.d. 26/11/2012 deelt dit rechtscollege ons bestuur mee dat de
gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 geldig worden verklaard.

De gemeenteraad neemt kennis van het
gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012
verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen.

geldig verklaren van de
door de raad voor

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

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem,
Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens,
Kristof Vermeire, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikels 59 en 60 van het Gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode

Verwijzingsdocumenten





proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
Ministerieel Besluit d.d. 03/12/2012 houdende de benoeming van Steve
Vandenberghe tot burgemeester van de gemeente Bredene

Feiten, context

en argumentatie


De akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester, meer bepaald
Steve Vandenberghe, werd ingediend bij de gouverneur op 15/10/2012.
Uit het advies van de procureur-generaal van het hof van beroep in Gent
d.d. 14/11/2012, blijkt dat er geen belemmering is voor de benoeming van
Steve Vandenberghe.
De waarnemend gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft op
21/11/2012 een gunstig advies uitgebracht voor de benoeming van Steve
Vandenberghe tot burgemeester van Bredene.
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Neemt kennis

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand heeft bij ministerieel besluit d.d.
03/12/2012 Steve Vandenberghe benoemd tot burgemeester met ingang van
01/01/2013. 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 01/01/2013.

Punt 3: secretariaat - Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging

Willy Vanhooren, voorzitter;
Steve Vandenberghe, Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem,
Eddy Gryson, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel, Patrick Bolle, Erwin
Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikels 7,9, 11, 12 en 16 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 57 en 58 van het decreet van 08/07/2011 houdende de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het
Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode



Verwijzingsdocumenten







proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
brief d.d. 26/11/2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen, waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig worden verklaard
brief d.d. 19/12/2012 van Jacques Deroo, waarin hij afstand doet van het
mandaat van raadslid
verslag, ter voorbereiding van het onderzoek van de geloofsbrieven van de
verkozenen, opgemaakt door de voorzitter van de gemeenteraad
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Feiten, context

en argumentatie




De raad voor verkiezingsbetwistingen heeft de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig verklaard (sp.a 15 zetels , N-VA 6 zetels, CD&V 3
zetels en Open Vld 1 zetel).
Bij brief d.d. 19/12/2012 deelt Jacques Deroo mee dat hij afstand doet van
zijn mandaat als gemeenteraadslid.
Uit het verslag van de voorzitter, ter voorbereiding van het onderzoek van
de geloofsbrieven van de verkozenen, blijkt dat iedereen voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten.
De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden
goedgekeurd, dienen vervolgens de eed “Ik zweer de verplichtingen van
mijn mandaat trouw na te komen” af te leggen in handen van de voorzitter,
waarna ze geïnstalleerd kunnen worden.

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozenen en stelt
vast dat iedereen voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten.
De gemeenteraad neemt kennis van:
-De afstand van mandaat door Jacques Deroo
-De eedaflegging door volgende verkozenen in handen van de voorzitter:
Van de lijst nr. 1 met naam Open Vld
Louis Van Belleghem
Van de lijst nr. 2 met naam N-VA
Erwin Poppe, Monika Van Brussel, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen en Dirk Cattoir
Van de lijst nr. 4 met de naam sp.a
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren, Alain Lynneel, Patrick Bolle, Tania Janssens, Kimberley Rousselle,
Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Rudi Debeuckelaere, Willy De Keyser en
Emily Baert
Van de lijst nr. 7 met naam CD&V
Kristof Vermeire, Liesbeth Metsu en Dany Hollevoet.
Voornoemde verkozenen worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Punt 4: secretariaat - Vaststelling van de rangorde van de raadsleden

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem,
Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens,
Kristof Vermeire, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
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Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 50 van het Gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode

Verwijzingsdocumenten





proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
brief d.d. 26/11/2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen, waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig worden verklaard

Feiten, context

en argumentatie

Het Gemeentedecreet voorziet geen verplichting om een rangorde van de
raadsleden vast te stellen. Toch is het wenselijk een dergelijke ranglijst op
te stellen om in vervangingen te voorzien (bvb. schepen, ambtenaar
burgerlijke stand, etc.).
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de
raadsleden. De anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een
gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een
gemeente. De anciënniteit mag dus onderbroken zijn opgebouwd. Bij gelijke
anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur, dat bij de laatste
volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogst aantal naamstemmen
heeft behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen geniet het
gemeenteraadslid, dat kandidaat was op de lijst, die bij de
gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald, de
voorkeur.
De opvolger die wegens afstand van mandaat of een overlijden van een
gekozen raadslid, samen met de nieuwe raadsleden tijdens de
installatievergadering is beëdigd, wordt op de ranglijst ingeschreven zoals de
gekozen raadsleden.





Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:
Erwin Feys, Rudi Debeuckelaere, Steve Vandenberghe, Tania Janssens, Doris
Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Kristof Vermeire, Françoise
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Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Jens Vanhooren, Alain Lynneel, Erwin Poppe,
Willy De Keyser Willy, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem.

Punt 5: secretariaat - Verkozenverklaring van de voorzitter van de gemeenteraad

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem,
Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens,
Kristof Vermeire, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 8 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode

Verwijzingsdocumenten





proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
brief d.d. 26/11/2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen, waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig worden verklaard
akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad
(Kristof Vermeire), ingediend bij de gemeentesecretaris op 25/10/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 betreffende installatie
gemeenteraadsleden en verkiezing




Feiten, context

en argumentatie


De Vlaamse regering wenst de verkozen raadsleden een maximale
autonomie te geven bij de aanwijzing van de voorzitter van de
gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad wordt verkozen op
basis van een akte van voordracht, voorzien van een dubbele meerderheid.
De mogelijkheid een raadslid, dat niet behoort tot het college, aan te wijzen
als voorzitter van de gemeenteraad, kan bijdragen tot de versterking van de
rol van de gemeenteraad als controlerende instantie ten aanzien van de
uitvoerende mandatarissen. Een afzonderlijke voorzitter kan ook de
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Neemt kennis

werking van de gemeenteraad sterker benadrukken door hem een meer
onafhankelijke positie te geven ten opzichte van het college.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de akte van
voordracht van de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad, meer bepaald
Kristof Vermeire, ingediend bij de gemeentesecretaris op 25/10/2012,
ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten, die
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 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 vastgesteld dat de akte van voordracht melding maakt van
de einddatum van het mandaat op 31/12/2015 en van diegene, die hem zal
opvolgen voor de resterende duurtijd ervan, nl. Liesbeth Metsu.
De kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad heeft de eed als raadslid
afgelegd.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van
de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad, meer bepaald Kristof Vermeire.
Enig artikel
De gemeenteraad verklaart Kristof Vermeire verkozen als voorzitter van de
gemeenteraad met ingang van 02/01/2013 tot 31/12/2015.
Liesbeth Metsu zal Kristof Vermeire opvolgen als voorzitter van de
gemeenteraad voor de resterende duurtijd van het mandaat.

Punt 6: secretariaat - Verkozenverklaring van de schepenen en eedaflegging

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy
Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir en Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 45 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond




artikels 44, 46 en 47 van het Gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode

Verwijzingsdocumenten





proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
brief d.d. 26/11/2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen, waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig worden verklaard
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen overhandigd
bij de gemeentesecretaris op 16/10/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 betreffende installatie
gemeenteraadsleden en verkiezing




Feiten, context

en argumentatie











Het Gemeentedecreet stelt het aantal schepenen niet dwingend vast. Het
college van burgemeester en schepenen kan, naast de burgemeester en de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, maximaal 5 schepenen
bevatten (minstens 2). De toevoeging van de voorzitter van het OCMW
aan het college van burgemeester en schepenen is verplicht vanaf 2013. De
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege
schepen vanaf het ogenblik dat hij door de OCMW-raad is verkozen. Hij is
de laatste schepen in rang.
De verkiezing van de schepenen gebeurt op basis van een gezamenlijke akte
van voordracht. De rangorde van de schepenen wordt bepaald door hun
volgorde op deze akte.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ingediend bij de
gemeentesecretaris op 16/10/2012, ondertekend is door meer dan de helft
van de verkozenen op de lijsten, die aan de gemeenteraadsverkiezingen van
14/10/2012 deelnamen, alsmede voor elk van de kandidaten afzonderlijk,
door een meerderheid van de kandidaten, die op dezelfde lijst als de
voorgedragen kandidaat-schepenen werden verkozen en aldus beantwoordt
aan de geldigheidsvereisten.
Hij heeft tevens vastgesteld dat de akte van voordracht betrekking heeft op
personen van verschillend geslacht. De akte van voordracht maakt geen
melding van de einddatum van de mandaten en diegenen, die zullen
opvolgen voor de resterende duurtijd voor de kandidaat-schepenen Erwin
Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jens Vanhooren. Voor kandidaatschepen Doris Vermoortel stipuleert de akte dat het mandaat zal eindigen
op 31/12/2015 en dat Kristof Vermeire zal opvolgen voor de resterende
duurtijd van het mandaat.
De kandidaat-schepenen hebben de eed als raadslid afgelegd.
De voorgedragen kandidaat-schepenen zijn:
- Erwin Feys, eerste schepen
- Doris Vermoortel, tweede schepen
- Kristien Vanmullem, derde schepen
- Eddy Gryson, vierde schepen
Jens Vanhooren, vijfde schepen.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van
voordracht van de kandidaat-schepenen.
De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de
rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen,
meer bepaald:
- Erwin Feys, eerste schepen
- Doris Vermoortel, tweede schepen
- Kristien Vanmullem, derde schepen
- Eddy Gryson, vierde schepen
- Jens Vanhooren, vijfde schepen.
Vervolgens wordt door betrokkenen de eed afgelegd in handen van de
burgemeester.

Punt 7: secretariaat - Verkiezing van de OCMW-raadsleden

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jens
Vanhooren, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 11 van het OCMW-decreet

Juridische grond



artikel 58 van het decreet van 08/07/2011 houdende de organisatie van de
lokale en provinciale verkiezingen houdende wijziging van het
Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet
artikels 5 tot en met 28 van het OCMW-Decreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/11/2006 betreffende de
voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode
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Verwijzingsdocumenten












Feiten, context

en argumentatie








proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
brief d.d. 26/11/2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen, waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig worden verklaard
akte van voordracht van de kandidaat-OCMW-raadsleden, effectieve leden
en opvolgers, ondertekend door de meerderheid van de gekozenen voor de
gemeenteraad van de fractie sp.a en CD&V in tweevoud ingediend bij de
gemeentesecretaris op 21/12/2012
akte van voordracht van de kandidaat-OCMW-raadsleden, effectieve leden
en opvolgers, ondertekend door de meerderheid van de gekozenen voor de
gemeenteraad van de fractie N-VA, in tweevoud ingediend bij de
gemeentesecretaris op 07/12/2012
verslag van onderzoek naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de
ontvankelijkheid van de voordrachtsakten, opgemaakt door de
gemeentesecretaris
verslag ter voorbereiding van het onderzoek van de geloofsbrieven van de
kandidaat-werkende leden en kandidaat-opvolgers, opgemaakt door de
gemeentesecretaris
kandidatenlijst werkende leden en opvolgers, opgemaakt door
gemeentesecretaris

De OCMW-raadsleden worden door de gemeenteraad in openbare zitting
verkozen en dit volgens het stelsel van het meervoudig stemrecht en het
principe van de evenredige vertegenwoordiging. Elk gemeenteraadslid heeft
6 stemmen (verkiezing van 11 OCMW-raadsleden). De verkiezing gebeurt
bij geheime stemming en in één stemronde. Elk gemeenteraadslid ontvangt
zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft en brengt op elk stembiljet een
stem uit voor een werkend lid. De kandidaten, die als opvolgers van een
verkozen lid werden voorgedragen, zijn van rechtswege de opvolgers van
dit lid. Er wordt dus niet afzonderlijk gestemd voor de kandidatenopvolgers.
De raden voor maatschappelijk welzijn moeten samengesteld zijn uit
personen van verschillend geslacht.
Elke kandidaat die 13 stemmen of meer krijgt is verkozen. De overige nog
te verdelen zetels worden toegekend aan de kandidaten met het hoogst
aantal behaalde stemmen.
De gemeentesecretaris heeft bevestigd dat de akten van voordracht van de
OCMW-raadsleden voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 § 1 van het
OCMW-decreet.
Uit het verslag van de gemeentesecretaris, ter voorbereiding van het
onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozenen, blijkt dat alle
voorgedragen kandidaat-werkende leden en hun respectievelijke kandidaatopvolgers voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten.
De kandidatenlijst werd door de gemeentesecretaris afgesloten. De
kandidaat-werkende leden werden gerangschikt in alfabetische volgorde,
waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de
namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde, zoals ze
zijn vermeld in de voordrachtsakte. Deze lijst lag ter inzage van de
gemeenteraadsleden en de kandidaten vanaf de zevende dag voor de
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Besluit

stemming.
De voorgedragen OCMW-raadsleden zijn
Namens de fracties sp.a en CD&V
Jacques Deroo, Evelyn Vermont, Daniël Poppe, Ulrike De Ridder, Randy
Vanderputte, Nathalie Caestecker, Kelly Spillier, Glenn Lejon, Sanderijn
Vanleenhove
Namens de fractie N-VA
Marie-Jeanne Colsoul, Ingrid Bulteel, Sofie Ramboer en Dirk Cattoir

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozenen en stelt
vast dat iedereen voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten.
De voorzitter van de gemeenteraad wordt bijgestaan door Emily Baert en
Kimberly Rousselle, de 2 jongste gemeenteraadsleden in leeftijd, met het oog op
het waarborgen van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de
stemopneming.
25 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemming in openbare
zitting. Elk gemeenteraadslid krijgt 6 stembiljetten.
De gemeentesecretaris overhandigt 150 stembiljetten aan de voorzitter van de
gemeenteraad en zijn bijzitters.
Vervolgens worden de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten gerangschikt
en geteld.
De stemopneming levert het volgende resultaat op:
- 0 blanco stembiljetten
- 0 ongeldige stembiljetten
- 150 geldige stembiljetten.
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van
het kandidaat-werkend lid, waarvoor een stem is uitgebracht.
150 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht over de verschillende kandidaatwerkende leden:
Naam en voornaam
werkend lid
Bulteel Ingrid
Caestecker Nathalie
Cattoir Dirk
Colsoul Marie-Jeanne
De Ridder Ulrike
Deroo Jacques
Lejon Glenn
Poppe Daniël
Ramboer Sofie
Spillier Kelly
Vanderputte Randy
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kandidaat- Aantal bekomen stemmen
13
13
0
13
13
12
13
12
10
13
13

11

Vanleenhove Sanderijn
Vermont Evelyn

13
12

De voorzitter van de gemeenteraad stelt de lijst op van de verkozen werkende
leden en hun opvolgers.
De gemeentesecretaris maakt het proces-verbaal van de stemopneming van de
geheime stemming op, die moet worden onderkend door de voorzitter van de
gemeenteraad, de gemeentesecretaris en de raadsleden Emily Baert en Kimberly
Rousselle.
De voorzitter van de gemeenteraad kondigt de verkiezingsuitslag af in openbare
zitting.
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst van de verkozen werkende leden en
van hun opvolgers, opgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad.
De volgende werkende leden en hun respectievelijke opvolgers zijn verkozen:
Naam en voornaam van het verkozen Naam en voornaam van de opvolgers
werkend lid
in de volgorde, waarin die zijn
voorbestemd om het werkend lid te
vervangen
Bulteel Ingrid
Adam Eva
Ramboer Sofie
Cattoir Dirk
Caestecker Nathalie

Ackein Katy

Colsoul Marie-Jeanne

Adam Eva
Ramboer Sofie
Cattoir Dirk

De Ridder Ulrike

Ackein Katy

Deroo Jacques
Lejon Glenn

Ackein Katy

Poppe Daniël

Van Poucke Herman
Degrande Sandra

Spillier Kelly

Ackein Katy

Vanderputte Randy

Ackein Katy

Vanleenhove Sanderijn

Van Poucke Herman
Degrande Sandra

Vermont Evelyn

Ackein Katy
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Het dossier van de verkiezing wordt opgestuurd naar de raad voor
verkiezingsbetwistingen van de provincie West-Vlaanderen.

Punt 8: secretariaat - Verkiezing van de leden van de politieraad

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jens
Vanhooren, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 16 van de wet d.d. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen

Juridische grond



artikels 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18bis en 18tervan de wet d.d. 07/12/1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 20/12/2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad
Omzendbrief van 14/11/2012 betreffende de verkiezing en de installatie van
de politieraadsleden van een meergemeentezone




Verwijzingsdocumenten










proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen
draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG
brief d.d. 26/11/2012 van de raad voor verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen, waarbij wordt medegedeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2012 geldig worden verklaard
akte van voordracht van de kandidaat-politieraadsleden, effectieve leden en
opvolgers, door de verkozenen voor de gemeenteraad van de fractie sp.a,
CD&V en Open Vld, in tweevoud ingediend bij de burgemeester, bijgestaan
door de gemeentesecretaris, op 20/12/2012
akte van voordracht van de kandidaat-politieraadsleden, effectieve leden en
opvolgers, door de verkozenen voor de gemeenteraad van de fractie NV-A,
in tweevoud ingediend bij de burgemeester, bijgestaan door de
gemeentesecretaris, op 20/12/2012
beslissing d.d. 13/11/2012 van de politieraad van de politiezone Bredene/De
Haan houdende vaststelling van het aantal leden van de gemeenteraad in de
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Feiten, context

en argumentatie









Besluit

nieuwe politieraad (Bredene – 10)
verslag van onderzoek naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de
ontvankelijkheid van de voordrachtsakten, opgemaakt door de
burgemeester
lijst van de kandidaten effectieve leden, gerangschikt in alfabetische
volgorde, opgemaakt door de burgemeester op 20/12/2012

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de
gemeenteraden van de verschillende gemeenten, die samen de
meergemeentenzone vormen (Bredene-De Haan).
Het aantal
politieraadsleden bedraagt voor beide gemeenten 17 (+ 2 burgemeesters).
De kandidaat-politieraadsleden moeten deel uitmaken van één van de
gemeenteraden van de politiezone. Ze worden schriftelijk voorgedragen
door één of meer verkozenen voor de gemeenteraad. Bij de voordracht
moet geen man/vrouw verhouding worden gerespecteerd
De uittredende politieraad heeft, in zitting van 13/11/2012, het aantal leden
van de gemeenteraad in de nieuwe politieraad (Bredene – 10) vastgesteld.
De politieraadsleden worden door de gemeenteraad in openbare zitting
verkozen en dit volgens het stelsel van het meervoudig stemrecht en het
principe van de evenredige vertegenwoordiging. Elk gemeenteraadslid heeft
6 stemmen (verkiezing van 10 politieraadsleden in Bredene). De verkiezing
gebeurt bij geheime stemming en in één stemronde. De burgemeester
maakt van rechtswege deel uit van de politieraad (boven op het wettelijk
voorziene aantal leden). Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten
als hij stemmen heeft en brengt op elk stembiljet een stem uit voor een
werkend lid. De kandidaten, die als opvolgers van een verkozen lid werden
voorgedragen, zijn van rechtswege de opvolgers van dit lid. Er wordt dus
niet afzonderlijk gestemd voor de kandidaten-opvolgers.
Elke kandidaat die 14 stemmen of meer krijgt is verkozen.
De burgemeester heeft bevestigd dat de akten van voordracht van de
politieraadsleden voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden.
De kandidatenlijst werd door de burgemeester afgesloten. De kandidaat
werkende leden werden gerangschikt in alfabetische volgorde, waarbij de
naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn
of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde, zoals ze zijn vermeld in
de voordrachtsakte.
De voorgedragen kandidaat-politieraadsleden zijn:
Bolle Patrick, Cattoir Dirk, Debeuckelaere Rudi, De Keyser Willy,
Hollevoet Dany, Metsu Liesbeth, Praet Françoise, Rousselle Kimberly, Steen
Anuschka, Van Belleghem Louis en Verhaeghe Erik.

De burgemeester wordt bijgestaan door Emily Baert en Sandy Dobbelaere, met
het oog op het waarborgen van de goede gang van de verrichtingen van de
stemming en de stemopneming.
25 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemming in openbare
zitting. Elk gemeenteraadslid krijgt 6 stembiljetten.
De gemeentesecretaris overhandigt 150 stembiljetten aan de burgemeester en
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zijn bijzitters.
Vervolgens worden de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten gerangschikt
en geteld.
De stemopneming levert het volgende resultaat op:
- 1 blanco stembiljet
- 0 ongeldige stembiljetten
- 149 geldige stembiljetten
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van
het kandidaat-werkend lid, waarvoor een stem is uitgebracht.
149 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht over de verschillende kandidaatwerkende leden
Naam en voornaam kandidaat-werkend lid

Aantal
stemmen

Bolle Patrick
Cattoir Dirk
Debeuckelaere Rudi
De Keyser Willy
Hollevoet Dany
Metsu Liesbeth
Praet Françoise
Rousselle Kimberley
Steen Anuschka
Van Belleghem Louis
Verhaeghe Erik

bekomen
14
8
14
14
14
14
15
15
14
13
14

De burgemeester stelt de lijst op van de verkozen werkende leden en hun
opvolgers.
De gemeentesecretaris maakt het proces-verbaal van de stemopneming van de
geheime stemming op, die moet worden ondertekend door de burgemeester,
de gemeentesecretaris en de raadsleden Emily Baert en Sandy Dobbelaere.
De verkiezingsuitslag wordt afgekondigd in openbare zitting.
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst van de verkozen werkende leden en
van hun opvolgers, opgesteld door de burgemeester.
De volgende werkende leden en hun respectievelijke opvolgers zijn verkozen:
Naam en voornaam van het verkozen Naam en voornamen van de
werkend lid
opvolgers in de volgorde, waarin die
zijn voorbestemd om het werkend lid
te vervangen
Bolle Patrick
Debeuckelaere Rudi
De Keyser Willy
Hollevoet Dany
Vermeire Kristof
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Metsu Liesbeth
Praet Françoise
Rousselle Kimberley
Steen Anuschka
Van Belleghem Louis
Verhaeghe Erik

Vermeire Kristof

Poppe Erwin
Cattoir Dirk
Cattoir Dirk
Opdedrynck Kris

Het dossier van de verkiezing wordt opgestuurd naar de federale diensten van
de gouverneur.

Punt 9: secretariaat - Akteneming van de aanstelling van de financieel beheerder

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jens
Vanhooren, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid




artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse regering van 07/09/2012
betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
Gemeentedecreet en van het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het
Gemeentedecreet en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 76 § 1 van het Gemeentedecreet
Omzendbrief BB 2012/12 d.d. 19/10/2012 van Geert Bourgeois, Vlaams
minister Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
betreffende start van de lokale en provinciale bestuursperiode

Verwijzingsdocumenten



draaiboek van de installatie van de politieke organen van de vzw VVSG

Feiten, context



Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse regering van 07/09/2012
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en argumentatie



betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
Gemeentedecreet en van het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het
Gemeentedecreet en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet, bepaalt dat de gemeenteraad tijdens de
installatievergadering de ontvanger aanstelt als financieel beheerder, met
behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met
toepassing van artikel 308, § 1, 3° van het Gemeentedecreet.
De gemeenteraad dient formeel akte te nemen van de definitieve en
volledige omvorming van het ambt van plaatselijk ontvanger in het ambt van
financieel beheerder. De huidige titularis van plaatselijk ontvanger, Willy
Vandenberghe, wordt ambtshalve aangesteld als financieel beheerder. De
gemeenteraad dient tevens akte te nemen van het volledig in werking
treden op 01/01/2013 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 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 plaatselijk ontvanger, Willy Vandenberghe, wordt
ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven
rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing artikel 308, § 1, 3° van het
Gemeentedecreet.
De gemeenteraad neemt tevens akte van het volledig in werking treden op
01/01/2013 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.

Punt 10: secretariaat - Voorstel tot het verlenen van de eretitel van schepen aan Gilbert
Vanleenhove

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jens
Vanhooren, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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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




voorstel van raadslid Kristof Vermeire d.d. 13/12/2012
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.



Tussenkomsten



Voorzitter Kristof Vermeire die zijn voorstel tot het verlenen van de
eretitel van schepen aan Gilbert Vanleenhove als volgt toelicht :
“Op de laatste gemeenteraad van de vorige bestuursperiode, namen wij
afscheid van drie tenoren uit de Bredense politiek: Willy Vanhooren, Jacky
Maes en Gilbert Vanleenhove.
Aan Willy Vanhooren en Jacky Maes werd vroeger al de eretitel van
respectievelijk burgemeester en schepen verleend. Het lijkt mij passend dat
we vandaag vanuit de gemeenteraad het voorstel doen om ook aan Gilbert
Vanleenhove de eretitel van schepen te verlenen.
Gilbert startte zijn politiek loopbaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van
1976. Hij trad daarmee in de voetsporen van zowel zijn vader Frans als zijn
schoonvader Alfons Hoste en werd meteen verkozen. Hij werd schepen
van Toerisme en Sociaal beleid onder het burgemeesterschap van Albert
Claeys.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 kon Gilbert schepen blijven
onder burgemeester Roger Eerebout. Naast Toerisme kreeg hij ook de
bevoegdheid van Cultuur. Gilbert werd de eerste echte schepen van
Cultuur. Cultuurbeleid stond in Bredene toen nog in zijn kinderschoenen,
maar Gilbert zou zeker zijn stempel drukken. Onder meer de oprichting
van het toenmalig Cultureel Centrum Anto Diez in het gerestaureerde
Ryckewaertshof dateert uit die periode.
In 1989 belandde de toenmalige CVP in oppositie en werd Gilbert
Vanleenhove fractieleider in de gemeenteraad. Intussen bouwde Gilbert
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zijn nationale politieke loopbaan verder uit. In 1991 werd Gilbert verkozen
als Kamerlid, nadat hij in 1985 en in 1987 al eerste opvolger was.
In 1995 maakte hij bewust de overstap naar het eerste rechtstreeks
verkozen Vlaams Parlement, omdat de onderwijsmaterie, waarin hij zich
specialiseerde, daar aan bod komt. Hij werd voorzitter werd van de
belangrijke commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid en werd
in die functie over de partijgrenzen heen sterk gewaardeerd.
In 2004 zette Gilbert zelf een punt achter zijn nationale politieke loopbaan,
maar
lokaal
bleef
hij
actief
als
oppositieleider.
Bij
de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij lijstduwer en opnieuw
verkozen als gemeenteraadslid. Op 20 december 2012 was het zijn laatste
gemeenteraad na 36 jaar gedreven inzet voor de Bredense gemeenschap.
Als blijk van erkenning en waardering voor zijn grote politieke inzet voor
onze gemeente zowel in Bredene als in Brussel, wordt vandaag aan de
gemeenteraad voorgesteld om de Vlaamse regering te verzoeken de eretitel
van schepen te verlenen aan Gilbert Vanleenhove en hiertoe een aanvraag
te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, provinciale afdeling
West-Vlaanderen.”

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de Vlaamse regering te verzoeken de eretitel van
schepen te verlenen aan Gilbert Vanleenhove en hiertoe een aanvraag te richten
aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, provinciale afdeling WestVlaanderen.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Kristof Vermeire
voorzitter
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