
Gemeenteraad van 03.01 .20t9

Aanwezig
Philippe De Coninck

Burgemeeste r-voorzitter

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominíque Buysse,
RemiVan de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Lieven Rummens, Evert Geldhof, Lieve Goethals, DimitriVan Vooren, Pieter Dobbelaere,
Stijn Van Hamme, Dorien Monsaert
Gemeenteraadsleden

Frederik Willems
Algemeen directeur

Agenda

Openbare zittins

t. Kennisneming van de geldigheidverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen dd. t4.tO.2078.
2. Mededeling over de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester.
3. lnstallatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.
4. Vaststelling van de fracties.

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
6. Verkiezing van de schepenen.

7. Verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad.

Openbare zitting

rli I ,'riLi ' .' , t') ': i'i r l;',

Bevoegdheid

o Het decreet van22december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel 6

Wetten en Reglementen

r Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 2O3 en 2O4.
o Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse

bestuursrechtcolleges, artikel 28.

Verwijzi ngsdocu menten

r Brief Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de geldigheid van de verkiezingen van 14 oktober
2018 in de gemeente Assenede dd. 10.12.2018.
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Beslissing Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de geldigheid van de verkiezingen van 14

oktober 2018 in de gemeente Assenede dd. 05.12.20L8.

Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau 'Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Assenede' dd. L4.10.2018.

Verantwoording

r De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad

voor Verkiezingsbetwistingen op 05.12.2018 geldig verklaard. Dat werd meegedeeld per brief op

LO.L2.20L8.

BESTUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Wetten en Reglementen

o Het decreet van22 december 2O!7 over het lokaalbestuur, de artikelen 58 en 59.

o De omzendbrief KB / ABB z}tg | 3 van 26 oktober 2f/tg -Start van de lokale en provinciale

bestuursperiode.

Verwijzingsdocumente

o Ministerieel besluit Vlaams ministervan binnenlands bestuur, Liesbeth Homans, houdende de

benoeming van de heer De Coninck Philippe tot burgemeester van de gemeente Assenede dd.

20.L2.2018.
o Akte van eedaflegging burgemeester Philippe De Coninck in handen van waarnemend

go uverneu r Didier De Tollenae re dd. 27 .12.2018.

Verantwoording

o De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans heeft op 20.I2.2OI8 de heer

Philippe De Coninck benoemd tot burgemeester van de gemeente Assenede, provincie Oost-

Vlaanderen, met ingang van 01.01.2019.

o De heer Philippe De Coninck, benoemd tot burgemeester van de gemeente Assenede, heeft op

27.L2.2Ot9 de eed "lk zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" afgelegd in

handen van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen de heer Didier

Tollenaere.

BESTUIT

Artikell
De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Philippe De Coninck als

burgemeester van de gemeente Assenede.
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Bevoegdhei

. Het decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, de artikelen 6,7,8,9, !O, L!, L2, !4,
49 en 59.

Wetten en Reglementen

o Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169.
r De omzendbrief KB / ABB 20tg /3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale

bestuursperiode.

Verwijzi ngsdocu menten

r Beslissing Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de geldigheid van de verkiezingen van 14
oktober 2018 in de gemeente Assenede dd. 05.12.2018.

o Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau 'Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018
Assenede' dd. 14.10.2018.

o Verklaringen op eer dat men zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevindt, uittreksels uit
het bevolkingsregister en uittreksels uit het strafregister model 1 van : Hilde Baetslé, Chantal
Bobelijn, Marc Bobelyn, DominÍque Buysse, Philippe De Coninck, Pieter Dobbelaere, Evert
Geldhol Lieve Goethals, Alex Meulebroeck, Dorien Monsaert, Lieven Rummens, Guido Van de
Veire, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Trees Van Eykeren, Servaas Van Eynde, Stijn
Van Hamme, Lieselotte Van Hoecke, Koen Van Ootegem, Dimitri Van Vooren, Nic Van Zele,
Dieter Vercauter en David Vercauteren.

Verantwoording

I De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad

voor Verkiezingsbetwistingen op 05.12.2018 geldig verklaard.
r Vóór de installatie van de raadsleden heeft geen enkele verkozene schriftelijk afstand gedaan van

mandaat bij de uittredende voorzitter van de gemeenteraad.
o Niemand van de te installeren verkozenen is afwezig op deze installatievergadering.
o Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, werden tijdig

ingediend en werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.
r Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd

worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
o Er z'rjn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van

onverenigbaarheid bevinden.
o philippe De Coninck heeft op 27.L2.2OL8 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de

waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze eedaflegging geldt tevens als
eedaflegging als gemeenteraadslid.

o De verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, hebben de volgende eed afgelegd in
handen van'de voorzitter (indien van toepassing of in het geval van de uittredend voorzitter, in
handen van de burgemeester of het oudste raadslid): "lk zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen".

o Niemand van de geTnstalleerde raadsleden is verhinderd.
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Stemmen over de geloofsbrieven (artikel 2)

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontbreken van afstanden van mandaat.

Art. 2

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van : Hilde Baetslé, Chantal Bobelijn, Marc Bobelyn,

Dominique Buysse, Philippe De Coninck, Pieter Dobbelaere, Evert Geldhol Lieve Goethals, Alex

Meulebroeck, Dorien Monsaert, Lieven Rummens, Guido Van de Veire, RemiVan de Veire, Brenda

Van den Bossche, Trees Van Eykeren, Servaas Van Eynde, Stijn Van Hamme, Lieselotte Van Hoecke,

Koen Van Ootegem, DimitriVan Vooren, Nic Van Zele, Dieter Vercauter en David Vercauteren.

Art. !l
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de uittredend voorzitter van de

gemeenteraad Philippe De Coninck: Hilde Baetslé, Chantal Bobelijn, Marc Bobelyn, Dominique

Buysse, Pieter Dobbelaere, Evert Geldhóf, tieve Goethals, Alex Meulebroeck, Dorien Monsaert,

Lieven Rummens, Guido Van de Veire, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Trees Van

Eykeren, Servaas Van Eynde, Stijn Van Hamme, Lieselotte Van Hoecke, Koen Van Ootegem, Dimitri

Van Vooren, Nic Van Zele, Dieter Vercauter en David Vercauteren.

Art.4
De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat er,geen raadsleden verhinderd zijn

Art.5
De gemeenteraad stelt de rangorde als volgt vast

Rang Naam Partij
Anciënniteit

periode
Anciënniteit

dagen

Naam-

stemmen

t Meulebroeck Alex SamenPlus 30.01.198s - 03.01.2019 L2.39t 57r

2 De Coninck Philippe SamenPlus 04.01.2001 - 03.01.2019 6.573 2.O87

3 Van Eykeren Trees Anders 04.01.2001 - 03.01.2019 6.573 L.779

4 Van de Veire Guido Anders 04.01.2001 - 03.01.2019 6.573 857

5 Van Eynde Servaas SamenPlus 04.01.2001 - 03.01.2019 6.573 744

6 Van Ootegem Koen Anders 04.01.2001 - 03.01.2019 6.573 584

7 Van Zele Nic Anders 02.01.2007 - 03.01.2019 4.384 707

8 Buysse Dominique SamenPlus 02.oL.2007 - 03.01. 2019 4.384 542

9 Vercauteren David SamenPlus o2.oL.20L3 - 03.01. 20 19 2.t92 L.t76

10 Van de Veire Remi Anders 02.01-.2007 - o2.oL.20L3 2.L92 754

LL Baetslé Hilde SamenPlus 02.01.20!3 - 03.0r. 2019 2.t92 720

t2 Bobelijn Chantal SamenPlus 02.oL.20L3 - 03.01. 2019 2.192 618
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13 Van den Bossche Brenda Anders 02.ot.20L3 - 03.01.2019 2.L92 43L

t4 Bobelyn Marc Anders 02.0L.20L3 - 03.01.2019 2.192 4tL

15 Vercauter Dieter SamenPlus 03.01.2019 - 03.01.2019 0 649

t6 Van Hoecke Lieselotte SamenPlus 03.01.2019 - 03.01.2019 0 s53

t7 Rummens Lieven SamenPlus 03.01.2019 - 03.01.2019 s10

18 Geldhof Evert SamenPlus 03.01.2019 - 03.01.2019 0 490

19 Pauwels-Goethals Lieve SamenPlus 03.01.2019 - 03.01.2019 0 462

20 Van Vooren Dimitri Anders 03.01.2019 - 03.01.2019 0 426

2t Dobbelaere Pieter SamenPlus 03.01.2019 - 03.01.2019 382

22 Van Hamme Stijn Vlaams Belang 03.01.2019 - 03.01.2019 0 366

23 Monsaert Dorien Vlaams Belang 03.01.2019 - 03.01.20L9 0 85

Bevoegdheid

o Het decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, artikel 36

Wetten en Reglementen

. De omzendbrief KB / ABB zOLg / 3 van 26 oktober 2078 - Start van de lokale en provinciale

bestuursperiode.

Verwijzi ngsdocu menten

r Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau 'Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018
Assenede' dd. 14.10.2018.

Verantwoording

o Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één fractie. Geen
enkele lijst heeft een akte van fractievorming ingediend.

. Er zijn geen líjsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen.
r Alhoewel geen wettelijke verplichting is het voor de praktische werking van de gemeenteraad

handig als elke fractie een fractieleider aanduidt als aanspreekpunt.
o Door de fractie Anders wordt Trees Van Eykeren aangeduid als fractieleider, door de fractie

SamenPlus wordt Lieve Goethals aangeduid als fractieleider en door de fractie Vlaams Belang
wordt Stijn Van Hamme aangeduid als fractieleider.

BESTUIT

Artikell
De gemeenteraad stelt de fracties als volgt vast:

Voor Anders : Marc Bobelyn, Guido Van de Veire, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Trees
Van Eykeren, Koen Van Ootegem, DimitriVan Vooren en Nic Van Zele.
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Voor SamenPlus : Hilde Baetslé, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, Philippe De Coninck, Pieter

Dobbelaere, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Alex Meulebroeck, Lieven Rummens, Servaas Van Eynde,

Lieselotte Van Hoecke, Dieter Vercauter en David Vercauteren

Voor Vlaams Belang : Dorien Monsaert en Stijn Van Hamme.

Art.2
De fractie Anders zal geleid worden door Trees Van Eykeren.

De fractie SamenPlus zal geleíd worden door Lieve Goethals.

De fractie Vlaams Belang zal geleid worden door Stijn Van Hamme

'1,\ '.!..li,i \i: i.t rji, ,i,i',.rt r ,i /;. ,,,;. i,I I r .i rr::ii,l

Bevoegdheid

r Het decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7

Wetten en Reglementen

o De omzendbrief KB / ABB 2OL8 /3 van 26 oktober 2018 : Start van de lokale en provinciale

bestuursperiode.

Verwijzi ngsdocu menten

o Voordrachtakte SamenPlus kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad dd. LL.LL.2OL8.

Verantwoording

r Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Philippe De

Coninck overhandigd aan de algemeen directeur op L!.t2.2O18, zijnde uiterlijk acht dagen voor

de insta llatievergade ring va n de gemeenteraad.

o De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zítting

overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering.

r De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van

kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten

die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde

lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en bevestigt de ontvankelijkheid van de

akte.
r Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de

verkiesbaa rheidsvoorwaa rden.

o De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd. Er dient

dus geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd.

r De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter Philippe De Coninck maakt melding

van 31.03.2019 als einddatum van het mandaat.

o De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt eveneens melding van Lieven

Rummens als kandidaat-opvolger 1 met 31.12 .2O21als einddatum van het mandaat.

. De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt eveneens melding van Lieve Goethals als

kandidaat-opvolger 2 voor de resterende duurtijd van het mandaat.

o Volgens het decreet van22december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel24, neemt de nieuw

gekozen voorzitter het voorzitterschap van de ínstallatievergadering over van de uittredende

voorzitter, maar het gaat hier om dezelfde persoon.
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BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter.

Art.2
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Phílippe De Coninck, wordt verkozen verklaard als voorzitter
van de gemeenteraad met ingang van 03.0L.2019 om 2o:24 utot en met 31.03.2019.

Art.3
Vanaf OL.O4.2O79 tot en met 31.12.2O2L zal Lieven Rummens het mandaat van voorzitter van de
gemeenteraad opnemen.

Art.4
Vanaf Ot.OL.z}zztot de installatie van de volgende gemeenteraad zal Lieve Goethals het mandaat
van voorzitter van de gemeenteraad opnemen.

Bevoegdheid

o Het decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49

Wetten en Reglementen

o De omzendbrief KB / ABB z0tg l3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.

Verwijzingsdocu menten

o Voordrachtakte SamenPlus kandidaat-schepenen dd. 11.12.20i.8.

Verantwoording

r Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de
algemeert directeur op LI.L2.2O18, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van
de gemeenteraad.

I De algemeen directeur heeft op 24.L2.2}78een afschrift van de gezamenlijke akte van
voordracht aan de burgemeester bezorgd.

o De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen
ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.

r De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht
van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de geTnstalleerde

raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een
meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen
kandidaat werden verkozen.

o De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen.
r ln de ontvankelijke voordrachtakte worden 4 kandidaat-schepenen voorgedragen. Het maximum

aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen niet. De voorzitter van de
gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad.

o De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:
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- Eerste schepen : Servaas Van EYnde

- Tweede schepen : David Vercauteren

- Derde schepen : Alex Meulebroeck
- Vierde schepen : Chantal Bobelijn

o Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd.

o Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.

r De akte van voordracht van kandidaat-schepenen maakt melding van de einddatum 3L.L2.2OZL

van het mandaat voor derde schepen Alex Meulebroeck. Deze akte maakt eveneens melding van

een opvolger Hilde Baetslé voor het mandaat van Alex Meulebroeck voor de resterende duurtijd

van het mandaat.

o De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke

voordrachtakte is bepaald.

r De voorzitter van de gemeenteraad deelt deze volgorde ter zitting mee aan de gemeenteraad.

r De verkozen verklaarde schepenen hebben de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van

de burgemeester.

BESLUIT

Artikell
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de

kandidaat-schepenen.

Art.2
De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 4.

Art.3
De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde

van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun

eedaflegging:
- Eerste schepen : Servaas Van EYnde

- Tweede schepen : David Vercauteren

- Derde schepen : Alex Meulebroeck (hot3L.L2.2021) en Hilde Baetslé (vanaf OL.OL.1OZ?\

Vierde schepen : Chantal Bobelijn

Bevoegdheid

o De wet van 7 dècember 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd

op twee niveaus.

Wetten en Reglementen

o Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van

de leden van de politieraad.

r De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie

van de politieraadsleden van een meergemeentezone.

r De beslissing van de gemeenteraad Assenede van 03.01.2019 tot installatie van de

gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.
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Verwijzi ngsdocu menten

r Nota inzake de voordrachtakten voor de leden van de politieraad dd. 05.12.2018
o Voordrachtakte SamenPlus verkiezing leden politieraad dd. L3.12.2019.
o Voordrachtakte Anders verkiezing leden politieraad dd. 13.L2.2OIï.
r Voordrachtakte Vlaams Belang verkiezing leden politieraad dd. ].3.tz.2orï.
o Kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de politieraad dd. 13.12.2018.
r Model stembiljet voor de verkiezing van de leden van de politieraad op de installatievergadering

van de gemeente Assenede dd. 03.01.2019.

Verantwoording

o De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de openbare zitting waarop de
gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen.

o De politieraad van de meergemeentezo-ne Assenede/Evergem is samengesteld uit 17 verkozen
leden.

r De gemeenteraad van Assenede dient over te gaan tot verkiezing van 5 leden van de
gemeenteraad als lid van de politieraád.

o De burgemeester heeft de datum en het uurvoor de overhandiging van de voordrachtakten
vastgesteld op L3.L2.2O18.

o De burgemeester heeft op 05.12.2018 aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota
bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten en over de
regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten.

r Er werden 3 voordrachtakten voor 6 effectieve kandidaten overhandigd aan
burgemeester Philippe De Coninck.

o Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:
- Evert Geldhof werd voorgedragen door Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Chantal

Bobelijn, Hilde Baetslé en Dieter Vercauter.
Lieven Rummens werd voorgedragen door Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé en Dieter Vercauter.

- David Vercauteren met als eerste opvolger Dominique Buysse werden voorgedragen
door Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé en Dieter
Vercauter.

- Guido Van de Veire met als eerste opvolger Koen Erik Van Ootegem en als tweede
opvolger Brenda Van den Bossche werden voorgedragen door Trees Van Eykeren en
Remi KarelJozef Van de Veire.

- Nic Adolf Clarissa Van Zele met als eerste opvolger Dimitr.i Gerard Yvette Van Vooren en
als tweede opvolger Marc Pierre Bobelyn werden voorgedragen door Trees Van Eykeren
en Remi Karel Jozef Van de Veire.

- Stijn Van Hamme met als eerste opvolger Dorien Monsaert werden voorgedragen door
Stijn Van Hamme en Dorien Monsaert.

o De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt en deze
werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:

KANDIDAAT EFFECTIEVE LEDEN IN ALFABESTISCHE VOLGORDE

KANDIDAAT OPVOLGERS IN PRECIEZE VOLGORDE ZOALS VERMELD IN DE VOORDRACHTAKTE
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Naam : GELDHOF

Voornamen :EVERT

Geboortedatum : 05.10.1999

Beroep : Student

I Naam:
Voornamen :

Geboortedatum
Beroep :

2 Naam:
Voornamen :

Geboortedatum :

Beroep :

Naam : RUMMENS

Voornamen : LIEVEN

Geboortedatum : 13. 11.1950

Beroep : Apotheker

1 Naam:

Voornamen :

Geboortedatum
Beroep :

2 Naam:
Voornamen :

Geboortedatum
Beroep :

Naam: VAN HAMME

Voornamen : STIJN

Geboortedatum : L2.08.1985

Beroep : Lesgever Hoger Onderwijs

L Naam: Monsaert

Voornamen: Dorien

Geboortedatum : 03.04.1993

Beroep : Arbeider

2 Naam:

Voornamen:
Geboortedatum :

Beroep:

Naam : VAN DE VEIRE

Voornamen :GUIDO

Geboortedatum : 05.01.L955

Beroep :Gepensioneerd

1 Naam : VAN OOTEGEM

Voornamen: KOEN ERIK

Geboortedatum : 14.05.L970

Beroep : Bediende

2 Naam : VAN DEN BOSSCHE

Voornamen: BRENDA

Geboortedatum : 22.08.1985

Beroep : Bediende

Naam : VAN ZELE

Voornamen : NIC ADOLF CLARISSA

Geboortedatum : 17.04.1966

Beroep: landbouwer

L Naam : VAN VOOREN

Voornamen : DIMITRIGERARD WETTE

Geboortedat um : 76.07 .L97 7

Beroep : Regiovera ntwoordelij ke ACV

2 Naam: BOBELYN

Voornamen : MARC PIERRE

G eboortedat um : 2L.L2.L954

Beroep : Bruggepensioneerde

Naam : VERCAUTEREN

Voornamen : DAVID

Geboortedatum : 17.09.1975

Beroep : Ambtenaar

L Naam : BUYSSE

Voornamen : DOMINIQUE

Geboortedatum : 25.08.1964

Beroep : Maatschappelijk Assistente

2 Naam:

Voornamen :

Geboortedatum :

Beroep:
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. De algemeen directeur heeft tijdens de vergadering een proces-verbaal opgesteld over het
verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij
opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting.

r De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de
stemming en de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden

o De gemeenteraadsleden Pieter Dobbelaere en Lieselotte Van Hoecke, de jongste in leeftijd van
de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat zijn voor de politieraad,
staan de burgemeester bij bÍj de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming.

o De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het
proces-verbaalvan de stemming en van de stemopneming. 

,r De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemronde over
tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad.

o Er nemen 23 gemeenteraadsleden deel aan de stemming. Elk gemeenteraadslid
heeft 3 stemmen. Elk gemeenteraadslid heeft dus 3 stembíljetten gekregen.

e De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming
geopend.

o Raadslid Dimitri Van Vooren vergist zich bij het stemmen en vraagt 3 nieuwe stembiljetten. De
verkeerde stembiljetten worden verscheurd.

o De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en
meegedeeld dat er overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten.

. Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per
raadslid, moeten er 69 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 69 stembiljetten in de
stembus aangetroffen zijn.

o Er werden 69 stembiljetten in stembiljetten overhandigd en er ontbreken dus geen

. ;t:ffJliïlï;",. de kiesverrichtingen heeft de stembirjetten geopend en sesorteerd, waarbij de
ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden
gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht.

r Er werden geen ongeldige stemmen uitgebracht. Er werden geen blanco stemmen uitgebracht.
o Er werden 69 geldige stemmen uitgebracht en deze werden toegekend aan de volgende

kandidaten:
- L2 stemmen voor Evert Geldhof.
- L4 stemmen voor Lieven Rummens.
- 13 stemmen voor David Vercauteren met als eerste opvolger Dominique Buysse.
- L2 stemmen voor Guido Van de Veire met als eerste opvolger Koen Erik Van Ootegem en

als tweede opvolger Brenda Van den Bossche.

- L2 stemmen voor Nic Adolf Clarissa Van Zele met als eerste opvolger Dimitri Gerard
Yvette Van Vooren en als tweede opvolger Marc pierre Bobelyn.

- 6 stemmen voor Stijn Van Hamme met als eerste opvolger Dorien Monsaert.
r De kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, worden

verkozen en dus stelt de burgemeester vast dat volgende kandidaten werden verkozen:
- Evert Geldhof.
- Lieven Rummens.
- David Vercauteren met als eerste opvolger Dominique Buysse.
- Guido Van de Veire met als eerste opvolger Koen Erik Van Ootegem en als tweede

opvolger Brenda Van den Bossche.
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- Nic Adolf Clarissa Van Zele met als eerste opvolger Dimitri Gerard Yvette Van Vooren en

als tweede opvolger Marc Pierre Bobelyn.

De burgemeester, de.gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden bij de verrichtingen

van de stemming en van de stemopneming, de algemeen directeur en volgende

gemeenteraadleden die dat wilden, hebben het proces verbaal ondertekend: Stijn Van Hamme

en Trees Van Eykeren.

BESLUIT

Artikell
De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en

verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de

meergemeentezone Assenede/Evergem, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.

Art.2
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot

--- ^-----J^lÍ-.^--^^opvolgers van oe poilUeraao van oe rÍreeÍterileeilrezuile As5eilcuË/cvËrËËilr

- Effectief lid : Evert Geldhof, geboren op 05.10.L999, student'

- Effectief lid : Lieven Rummens, geboren op 13.11.1950, apotheker

- Effectief lid : David Vercauteren, geboren op 17.09.1975, ambtenaar

o opvolger 1 : Dominique Buysse, geboren op 25.08.1964, maatschappelijk assistente

- Effectief lid : Guido Van de Veire , geboren op 05'0L.L955, gepensioneerd

o opvolger 1 : Koen Erik Van Ootegem, geboren op 14.05.L970, bediende

o opvolger 2 : Brenda Van den Bossche, geboren op22'O8'1986, bediende

- Effectief lid : Nic Adolf Clarissa Van Zele, geboren op L7.04.1956, landbouwer

o Opvolger 1 : Dimitri Gerard Yvette Van Vooren, geboren op t6.O7.L977,

regiovera ntwoordelijke ACV

o opvolger 2 : Marc Pierre Bobelyn., geboren op2L.12.t954, bruggepensioneerde

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

ít"
F. Willems
Algemeen directeur

Ph. De Coninck

Bu rge meester-voorzitter

L2


