VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 02/01/2016

Punt 1: /secretariaat/- - Algemeen. Verkozenverklaring van Kristof Vermeire als schepen en
eedaflegging

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren,
Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle , Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Louis Van Belleghem, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Dirk Cattoir, MarieJeanne Colsoul, raadsleden;

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. 14/12/2015 van het
einde van het mandaat van Doris Vermoortel als schepen
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat schepenen d.d.
16/10/2012



Feiten, context
en argumentatie





Besluit

De gezamenlijke voordrachtsakte van de kandidaat schepenen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 stipuleert dat het mandaat
van Doris Vermoortel als schepen eindigt op 31/12/2015 en dat Kristof
Vermeire haar zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat.
Artikel 45 van het Gemeentedecreet zegt daarover “In voorkomend geval is
de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van
rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de
persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.”

Enig artikel
Kristof Vermeire wordt verkozen verklaard als schepen. Betrokkene legt de eed
af in handen van de burgemeester.
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Punt 2: /secretariaat/- - Algemeen. Kennisneming einde mandaat Kristof Vermeire als voorzitter
gemeenteraad en opvolging door Liesbeth Metsu

Aanwezig

Kristof Vermeire, schepen-voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren,
Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle , Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Louis Van Belleghem, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Dirk Cattoir, MarieJeanne Colsoul, raadsleden;

Bevoegdheid



artikel 8 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad,
ingediend bij de gemeentesecretaris op 25/10/2012

Feiten, context
en argumentatie



De
voordrachtsakte
van
de
kandidaat
voorzitter
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 stipuleert dat het mandaat
van Kristof Vermeire als voorzitter eindigt op 31/12/2015 en dat Liesbeth
Metsu hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat.
Artikel 8 van het Gemeentedecreet zegt daarover : “In voorkomend geval is
de voorzitter bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van
rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de
persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.”



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het einde van het mandaat van Kristof
Vermeire als voorzitter van de gemeenteraad.

Besluit

Enig artikel
Liesbeth Metsu wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad.

Punt 3: /secretariaat/- - Algemeen. Aanstelling van Randy Vanderputte als gemeenteraadslid

Aanwezig

Liesbeth Metsu, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Kristof
Vermeire, Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany
Hollevoet, Kimberley Rousselle , Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
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Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, Patrick Bolle, Dirk Cattoir, raadsleden;

Bevoegdheid



artikel 16 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 3, 169 en 215,§§1 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Verwijzingsdocumenten



aanwijzing
van
de
gemeenteraadsleden-opvolgers
(gemeenteraadsverkiezingen d.d. 12/10/2012)
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 14/12/2015 van het
ontslag van Doris Vermoortel als gemeenteraadslid
schrijven d.d. 15/12/2015 van Kelly Spillier houdende verzaking aan het
mandaat van gemeenteraadslid
schrijven d.d. 15/12/2015 van Evelyn Vermont houdende verzaking aan het
mandaat van gemeenteraadslid
schrijven d.d. 15/12/2015 van Michel Despagne houdende verzaking aan het
mandaat van gemeenteraadslid
schrijven d.d. 15/12/2015 van Ulrike Deridder houdende verzaking aan het
mandaat van gemeenteraadslid
schrijven d.d. 15/12/2015 van Glenn Lejon houdende verzaking aan het
mandaat van gemeenteraadslid








Feiten, context
en argumentatie





Doris Vermoortel, raadslid, heeft haar ontslag ingediend als
gemeenteraadslid.
Kelly Spillier, Evelyn Vermont, Michel Despagne, Ulrike De Ridder en Glenn
Lejon verzaken aan het mandaat van gemeenteraadslid.
De zevende opvolger, Randy Vanderputte, kan worden geïnstalleerd als
raadslid voor zover hij onafgebroken aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden
heeft voldaan en zich niet bevindt in een der gevallen van
onverenigbaarheid. Uit het verslag van de voorzitter blijkt dat aan deze
voorwaarden is voldaan.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de geloofsbrief van Randy
Vanderputte, zevende opvolger op de lijst sp.a (gemeenteraadsverkiezingen
van 12/10/2012) waarbij wordt bevestigd dat betrokkene sedert voornoemde
verkiezingen onafgebroken heeft voldaan en nog voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten en het niet bekend is dat hij zich bevindt in een der
gevallen van onverenigbaarheid.
Randy Vanderputte wordt geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Punt 4: /secretariaat/- - Algemeen. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden
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Aanwezig

Liesbeth Metsu, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Kristof
Vermeire, Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany
Hollevoet, Kimberley Rousselle , Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, Randy Vanderputte
raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, Patrick Bolle, Dirk Cattoir, raadsleden;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 50 § 2 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



proces-verbaal d.d. 14/10/2012 van de algemene telling van de stemmen

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.
De rangorde wordt dus in de eerste plaats bepaald door het aantal jaren
dat de raadsleden reeds hun mandaat uitoefenen, en daarna, met name bij
gelijke dienstanciënniteit, volgens het aantal verkregen naamstemmen bij
de laatste verkiezing.





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, Kristien
Vanmullem, Eddy Gryson, Kristof Vermeire, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Jens Vanhooren, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van
Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul en Randy Vanderputte.

Punt 5: /secretariaat/- - Algemeen. Toekenning eretitel schepen aan Doris Vermoortel
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Aanwezig

Liesbeth Metsu, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Kristof
Vermeire, Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany
Hollevoet, Kimberley Rousselle , Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, Randy Vanderputte
raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, Patrick Bolle, Dirk Cattoir, raadsleden;

Bevoegdheid



artikel 17§4 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende vaststelling
voorwaarden toekenning eretitel schepen
brief d.d. 17/12/2015 van burgemeester Steve Vandenberghe


Feiten, context
en argumentatie





De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 25/02/2013 de voorwaarden
vastgesteld voor het toekennen van een eretitel aan een schepen, meer
bepaald :
 de eretitel kan worden aangevraagd door betrokkene, een of meer
gemeenteraadsleden
met
instemming
van
betrokkene,
de
rechtsopvolgers van de mandataris, in het geval de betrokkene reeds is
overleden
 betrokkene dient van onberispelijk gedrag te zijn
 betrokkene dient te voldoen aan volgende anciënniteitsvoorwaarde : 10
jaar schepen of 6 jaar schepen + 12 jaar gemeenteraadslid.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan Doris Vermoortel de
eretitel van schepen toe te kennen.
Betrokkene voldoet aan de
voorgestelde voorwaarden :
 is van onberispelijk gedrag (zie model 1 in bijlage)
 was gemeenteraadslid/schepen van 02/01/2007 tot 31/12/2015 en
gemeenteraadslid van 02/01/1995 tot 31/12/2000.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad kent aan Doris Vermoortel de eretitel van schepen toe.

Punt 6: /secretariaat/- - Algemeen. Verkozenverklaring van Benny Van Troeye als OCMW-raadslid

Aanwezig

Liesbeth Metsu, voorzitter gemeenteraad;
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Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Kristof
Vermeire, Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany
Hollevoet, Kimberley Rousselle , Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, Randy Vanderputte
raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, Patrick Bolle, Dirk Cattoir, raadsleden;

Bevoegdheid



artikel 14 van het OCMW-decreet

Juridische grond



OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



schrijven d.d. 21/12/2015 van Randy Vanderputte houdende zijn ontslag als
OCMW-raadslid
schrijven d.d. 22/12/2015 van Katy Ackein houdende verzaking aan het
mandaat van OCMW-raadslid
voordrachtsakte van een kandidaat OCMW-raadslid
verslag ter voorbereiding van het onderzoek van de geloofsbrieven van een
kandidaat-werkende lid en kandidaat-opvolger, opgemaakt door de
voorzitter





Feiten, context
en argumentatie












Besluit

Randy Vanderputte, OCMW-raadslid, deelt met zijn schrijven d.d.
21/12/2015 de voorzitter van de gemeenteraad mee dat hij ontslag neemt
als OCMW-raadslid. Deze kennisgeving van ontslag is definitief na de
ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad.
Katy Ackein, opvolger van Randy Vanderputte, verzaakt aan het mandaat
van OCMW-raadslid.
Artikel 14 van het OCMW-decreet bepaalt dat wanneer een werkend lid voor
het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de OCMWraad en hij geen opvolger meer heeft, alle nog in functie zijnde raadsleden,
die de voordracht van het te vervangen raadslid hadden ondertekend,
gezamenlijk een kandidaat werkend-lid en een of meerdere kandidaat
opvolgers kunnen voordragen, rekening houdend met artikel 9 van het
OCMW-decreet (vertegenwoordiging van beide geslachten).
De voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting
waarop de geloofsbrieven van het nieuw lid van de OCMW-raad en de
opvolger zullen worden onderzocht aan de gemeentesecretaris worden
overhandigd.
In dat geval is de kandidaat verkozen verklaard en wordt de kandidaatopvolger aangesteld in de orde van de voordracht.
Het voorgedragen kandidaat werkend lid is : Benny Van Troeye. De
voorgedragen kandidaat opvolger is : Jozef Castelein.
Uit het verslag van de voorzitter, ter voorbereiding van het onderzoek van
de geloofsbrieven, blijkt dat het voorgedragen kandidaat-werkend lid en
zijn kandidaat-opvolger voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten.

Artikel 1
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De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het kandidaat werkend-lid
van de OCMW-raad en de kandidaat opvolger en stelt vast dat iedereen voldoet
aan de verkiesbaarheidsvereisten.
Artikel 2
Benny Van Troeye wordt verkozen verklaard als OCMW-raadslid. Jozef Castelein
wordt aangesteld als opvolger.

namens de gemeenteraad
Yannick Wittevrongel
secretaris
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