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 VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

 3 JANUARI 2019 

 INSTALLATIEVERGADERING 

 
 
 
 
Aanwezig:  De heer Philippe Willequet Philippe,  

Burgemeester-Voorzitter; 
Heren Lode Dekimpe, José Lacres en Frank De Backer, Schepenen; 
Mevrouwen en heren Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva 
Vanderschaeve, Carol Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal 
Maes-Verbeken, Willem-Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert, Linda Van den 
Abeele, Valerie Vandenberghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
De zitting wordt geopend om 20.00  uur. 
 
De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 
 

1. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Kennisneming geldigverklaring 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 

 

De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzonderheid art. 6; 
 
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en wijzigingen; 
 
Gelet  op het Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, inzonderheid art. 28; 
 
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van 

de gemeente Kluisbergen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op datum van 5 december  
2018 werden goedgekeurd, zoals meegedeeld per brief op 11 december 2018; 

 
Overwegende dat de Raad van deze beslissing akte dient te nemen. 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 
december 2018 inhoudende de goedkeuring van de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente 
Kluisbergen van 14 oktober 2018. 
 
Artikel 2: 
 
De gemeenteraad neemt akte van het feit dat de raad voor maatschappelijk welzijn hiervan in kennis 
gesteld wordt. 
 

2. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Mededeling benoeming en 

eedaflegging burgemeester 

De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 58 en 

59; 
 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

  
Gelet op het Ministerieel besluit van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dd. 10.12.2018 houdende de benoeming van de heer 
Philippe WILLEQUET tot burgemeester van de gemeente Kluisbergen, provincie Oost-Vlaanderen; 

 
Overwegende dat de heer Philippe WILLEQUET op 27 december 2018 in handen van de 

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen de eed als burgemeester heeft afgelegd waarvan de 
inhoud luidt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 

 
Overwegende dat Philippe WILLEQUET conform de akte van benoeming met ingang van 1 

januari 2019 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;  
 
Overwegende dat de eedaflegging als burgemeester ook geldt als eedaflegging als voorzitter 

van het vast bureau van het OCMW;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad van voormeld ministerieel besluit en de eedaflegging als 

burgemeester akte dient te nemen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad neemt akte van het Ministerieel besluit van de Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dd. 10.12.2018 houdende de 
benoeming van de heer Philippe WILLEQUET tot burgemeester van de gemeente Kluisbergen, 
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provincie Oost-Vlaanderen en van zijn eedaflegging als burgemeester in handen  van de 
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen op 27 december 2018. 
 
Artikel 2: 
 
De gemeenteraad neemt tevens akte van het van rechtswege voorzitterschap van de burgemeester 
van het vast bureau van het OCMW en geeft hiervan kennis aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn.  
 
 

3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Installatie gemeenteraadsleden: 

onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en Vaststelling van de rangorde 

De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 14, 49 en 59;  
 
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en wijzigingen; 
 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode;  

 
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door 

de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 5 december 2018; 
 
Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van  14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat de heren en mevrouwen DEVENYNS Johan, LIETAR Brecht, DESIMPEL Emile, MARTIN Jean-
Paul, VANDERSCHAEVE Eva, VERSCHUERE-BOITE Carole, WILLEQUET Philippe, VAN DEN ABEELE 
Linda, LACRES José, DE BACKER Frank, DEKIMPE Lode, COUSAERT Thijs, ROMAN Xavier, BAERT 
Willem-Jan, VANDENBERGHE Valerie, CAMBRON Daniël en MAES-VERBEKEN Chantal, verkozen 
gemeenteraadsleden werden verklaard; 

 
Overwegende dat er geen van de verkozenen afstand heeft gedaan van mandaat; 
 
Overwegende dat alle geloofsbrieven (bestaande uit een uittreksel uit het bevolkingsregister, 

uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer) behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat 
deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake; 

 
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen 

gemeenteraadsleden door de gemeenteraad blijkt dat alle verkozenen die werden uitgenodigd 
heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 
Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te 

bevinden; 
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Overwegende dat er derhalve geen bezwaar bestaat dat deze verkozenen die werden 
uitgenodigd de eed af te leggen, worden toegelaten tot het afleggen van de eed, in handen van de 
voorzitter van de installatievergadering, die luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen”; 

 
Overwegende dat er voor iedere eedaflegging een afzonderlijke akte van eedaflegging wordt 

opgemaakt;  
 
Overwegende dat Philippe Willequet op 27.12.2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in 

handen van de gouverneur en dat conform artikel 59 van het decreet over het lokaal bestuur deze 
eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid; 

 
Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld aan de hand van 

de anciënniteit (al dan niet onderbroken) van de raadsleden terwijl bij gelijke anciënniteit de 
voorkeur gaat naar het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald; 

 
Overwegende dat door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende 

eedaflegging van de gemeenteraadsleden, de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
rechtswege als geïnstalleerd moet worden beschouwd en dat de rang dezelfde is als die ze als 
gemeenteraadslid innemen. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat ook uit personen van 
verschillend geslacht;  

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
De Raad keurt de geloofsbrieven goed van : 
 

(a) Voor lijst nr. 2 (N-VA):  
- DEVENYNS Johan 

 
(b) Voor lijst nr. 3 (CD&V PLUS):  

- DESIMPEL Emile 
- LIETAR Brecht 
- MARTIN Jean-Paul 
- VANDERSCHAEVE Eva 
- VERSCHUERE-BOITE Carole 

 
(c) Voor lijst nr. 7 (GEMEENTEBELANGEN):  

- BAERT Willem-Jan 
- CAMBRON Daniël 
- COUSAERT Thijs 
- DE BACKER Frank 
- DEKIMPE Lode 
- LACRES José 
- MAES-VERBEKEN Chantal 
- ROMAN Xavier 
- VAN DEN ABEELE Linda 
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- VANDENBERGHE Valerie 
- WILLEQUET Philippe 

 
Artikel 2: 
 
De Raad neemt akte van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van: 
 

(a) Voor lijst nr. 2 (N-VA):  
- DEVENYNS Johan 

 
(b) Voor lijst nr. 3 (CD&V PLUS):  

- DESIMPEL Emile 
- LIETAR Brecht 
- MARTIN Jean-Paul 
- VANDERSCHAEVE Eva 
- VERSCHUERE-BOITE Carole 

 
(c) Voor lijst nr. 7 (GEMEENTEBELANGEN):  

- BAERT Willem-Jan 
- CAMBRON Daniël 
- COUSAERT Thijs 
- DE BACKER Frank 
- DEKIMPE Lode 
- LACRES José 
- MAES-VERBEKEN Chantal 
- ROMAN Xavier 
- VAN DEN ABEELE Linda 
- VANDENBERGHE Valerie 

 
Artikel 3: 
 
De raad neemt akte van de  eedaflegging van Philippe Willequet als burgemeester in handen van de 
gouverneur op 27.12.2018. Conform artikel 59 van het decreet over het lokaal bestuur geldt deze 
eedaflegging tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid. 

  
Artikel 4: 
 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt samengesteld: 
 
 

 

Nr. 

 

Naam en voornamen 

van de raadsleden 

 

Datum eerste 

ambtaanvaarding als 

gemeenteraadslid 

 

 

In aanmerking 

komende  

anciënniteit 

 

Verkiezingen 

14.10.2018 

Aantal naamstemmen 
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1. WILLEQUET Philippe 

Roger Martin 

31.05.1983 36 j 1.474 

2. DE BACKER Frank 

Jules Paul 

04.01.1989 30 j 719 

3. MARTIN Jean-Paul 

Julien 

04.01.1989 30 j 490 

4. LACRES José 

Michel Edmond  

05.01.2001 18 j 785 

5. ROMAN Xavier 

Etienne Lea 

05.01.2001 18 j 521 

6. MAES-VERBEKEN Chantal 03.01.2007 12 j 288 

7. DEKIMPE Lode Ricardo Flora 02.01.2013 6 j 715 

8. DESIMPEL Emile Charles Alfons 02.01.2013 6 j 644 

9. BAERT Willem-Jan Jo 02.01.2013 6 j 491 

10. CAMBRON Daniël Jozef 

Armand 

02.01.2013 6 j 296 

11. DEVENYNS Johan André 

Antoon 

02.01.2013 6 j 248 

12. LIETAER Brecht 23.03.2017 1,5 j 673 

13. COUSAERT Thijs 03.01.2019 - 669 

14. VAN DEN ABEELE Linda 03.01.2019 -  546 

15. VANDERSCHAEVE Eva 03.01.2019 - 369 

16. VERSCHUERE-BOITE Carole 03.01.2019 - 321 

17. VANDENBERGHE Valerie 03.01.2019 - 305 

 
Artikel 5: 
 
De gemeenteraad neemt tevens akte van de van rechtswege installatie van de raad voor 

 maatschappelijk welzijn bestaande uit de in artikel 4 opgenomen gemeenteraadsleden in de daarin 
 opgenomen rangorde en geeft hiervan kennis aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Verkiezing van de voorzitter van de 

gemeenteraad 

De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 6, 7 en 

59;  
 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode;  

 
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van 

WILLEQUET Philippe werd overhandigd aan de algemeen directeur op 20 december 2018, zijnde 
meer dan uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; 

 
Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-

voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering; 
 
Overwegende dat 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 daarmee de ontvankelijkheid van 
de akte kan bevestigen; 

 
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen 

melding maakt van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt; 
 
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft 

afgelegd; 
 
Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te 

worden; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter is van de raad 

voor maatschappelijk welzijn; 
 

BESLUIT 
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Artikel 1: 
 
De Raad neemt kennis van de akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van de 
gemeenteraad, overhandigd aan de algemeen directeur op 20 december 2018, waarbij de heer 
Philippe WILLEQUET, Kwaremontplein 22 te 9690 Kluisbergen voorgedragen wordt als kandidaat-
voorzitter van de gemeenteraad voor de volledige duur van de legislatuur. 
 
Artikel 2: 
 
De Raad neemt akte van de ontvankelijkheid van de in artikel 1 bedoelde akte van voordracht, zodat 
de voorgedragen kandidaat-voorzitter, Philippe WILLEQUET, verkozen wordt verklaard als voorzitter 
van de gemeenteraad met onmiddellijke ingang. 
 
Artikel 3: 
 
De raad neemt tevens akte dat de heer Philippe WILLEQUET van rechtswege ook voorzitter is van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en geeft hiervan kennis aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Vaststelling van de fracties in de 
gemeenteraad 

 
De Raad 

 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 36; 

 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode;  

 
 Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één 

fractie vormen en dat geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende; 
 
 Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te 

vormen; 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1: 

De raad neemt kennis van de volgende fracties in de gemeenteraad:  

* De fractie CD&V PLUS, samengesteld uit volgende raadsleden: DESIMPEL Emile, LIETAR Brecht, 

MARTIN Jean-Paul, VANDERSCHAEVE Eva en VERSCHUERE-BOITE Carole 
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* De fractie Gemeentebelangen, samengesteld uit volgende raadsleden: BAERT Willem-Jan, 

CAMBRON Daniël, COUSAERT Thijs, DE BACKER Frank, DEKIMPE Lode, LACRES José, MAES-VERBEKEN 

Chantal, ROMAN Xavier, VAN DEN ABEELE Linda, VANDENBERGHE Valerie, WILLEQUET Philippe 

* De fractie N-VA, samengesteld uit volgend raadslid: DEVENYNS Johan 

 

6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Verkiezing van de schepenen en 

eedaflegging 

De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 42, 43, 

44 en 79; 
 
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te 

verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en 
de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en 
tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten; 

 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode;  

 
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd 

overhandigd aan de algemeen directeur op 20 december 2018, zijnde meer dan acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad; 

 
Overwegende dat de algemeen directeur op datum van 20 december 2018 een afschrift van de 

gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd; 
 
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd; 
 
Overwegende dat de heer Philippe Willequet tot voorzitter van de gemeenteraad werd 

verkozen tijdens de installatievergadering van heden en na zijn installatie de gemeenteraad voorzit;  
 
Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de 

kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van 

voordracht van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad aan de algemeen directeur is overhandigd; 

 
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-schepenen de volgende personen zijn: 
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- voor het ambt van eerste schepen:  DEKIMPE Lode  
- voor het ambt van tweede schepen:     LACRES José 
- voor het ambt van derde schepen:  DE BACKER Frank 
 
Overwegende dat beide geslachten niet vertegenwoordigd zijn in de voordrachtsakte doch dat 

aan de verplichting dat het college van burgemeester en schepenen moet bestaan uit personen van 
een verschillend geslacht moet voldaan zijn op het ogenblik dat de voorzitter van het BCSD verkozen 
is; 

 
Overwegende dat derhalve de verkiezing van de voorzitter van het BCSD dient afgewacht te 

worden alvorens te kunnen vaststellen of aan deze verplichting is voldaan;  
 
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan 

de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter van de 
gemeenteraad; 

 
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor 

volgende kandidaat-schepenen melding maakt van de einddatum van het mandaat: 
 
* LACRES José, einddatum 01.01.2023, opvolger: COUSAERT Thijs 
* DE BACKER Frank, einddatum 01.01.2023, opvolger: BAERT Willem-Jan 
 
Overwegende dat de akte van voordracht ontvankelijk is, zodat de voorgedragen kandidaat-

schepenen verkozen worden verklaard; 
 
Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal schepenen 

voor de rest van de legislatuur bepaald is op het maximum aantal van drie, behoudens als na de 
verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst blijkt dat hij of zij nog 
geen lid was van het college van burgemeester en schepenen; 

 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de 

gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de 

ontvankelijke voordrachtsakte is bepaald; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan 

de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat er derhalve geen bezwaar bestaat dat de verkozen schepenen de decretaal 

voorziene eed afleggen in handen van de burgemeester, nl.: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen”; 

  
Overwegende dat voormelde eed in handen van de burgemeester Philippe WILLEQUET werd 

afgelegd door de volgende verkozen schepenen: DEKIMPE Lode, LACRES José en DE BACKER Frank en 
dat van iedere eedaflegging een afzonderlijke akte van eedaflegging wordt opgemaakt; 
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Overwegende dat de burgemeester – van rechtswege voorzitter – en de schepenen van 
rechtswege leden zijn van het vast bureau en dat hun eedaflegging ook geldt als eedaflegging als 
respectievelijk voorzitter en lid van het vast bureau;  
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De Raad neemt kennis van de gezamenlijke akte van voordracht voor de verkiezing van de 
schepenen, overhandigd aan de algemeen directeur op 20 december 2018, waarbij als kandidaat-
schepenen worden voorgedragen: 
 

Naam kandidaat-schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger(s) 

DEKIMPE Lode 

Grote Herreweg 34A  

9690 Kluisbergen 

Eerste schepen 

 

- - 

LACRES José 

Watermolenstraat 4 

9690   KLUISBERGEN 

Tweede schepen 01.01.2023 COUSAERT Thijs  

DE BACKER Frank 

Opperijsaevel 9 

9690 KLUISBERGEN 

Derde schepen 01.01.2023 BAERT Willem-Jan 

 

Artikel 2: 

De Raad neemt akte van de ontvankelijkheid van de in artikel 1 bedoelde gezamenlijke akte van 
voordracht voor de verkiezing van de schepenen, zodat de voorgedragen kandidaat-schepenen 
verkozen worden verklaard voor de duur van de in de akte van voordracht aangegeven periode. 
 

Naam schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger(s) 

DEKIMPE Lode 

Grote Herreweg 34A  

9690 Kluisbergen 

Eerste schepen 

 

- - 
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LACRES José 

Watermolenstraat 4 

9690   KLUISBERGEN 

Tweede schepen 01.01.2023 COUSAERT Thijs  

DE BACKER Frank 

Opperijsaevel 9 

9690 KLUISBERGEN 

Derde schepen 01.01.2023 BAERT Willem-Jan 

 

Artikel 3: 

De Raad neemt akte van de eedaflegging van de verkozen verklaarde schepenen in handen van de 

burgemeester. 

Artikel 4: 

De Raad neemt akte van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd: 

* DEKIMPE Lode, eerste schepen 

* LACRES José, tweede schepen 

* DE BACKER Frank, derde schepen 

Artikel 5: 
 
De raad neemt akte van het aantal schepenen, met name drie, geldig voor de ganse duur van de 
legislatuur, en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke 
gezamenlijke akte van voordracht. 
Als na de verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst blijkt dat hij of 
zij nog geen lid was van het college van burgemeester en schepenen, dan wordt deze van rechtswege 
als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 6: 
 
De raad neemt er akte van dat de schepenen in de art. 4 van dit besluit opgenomen rangorde ook 
diezelfde rang innemen als lid van het vast bureau en geeft hiervan kennis aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn.  
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7. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Verkiezing van de leden van de 

politieraad 

 
De Raad 
 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode;  

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 
 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden, 3 januari 2019, tot installatie van de 
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde; 

 
Overwegende dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de 

openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. 
Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn 
verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is; 

 
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone Vlaamse Ardennen 

overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 19 
verkozen leden; 

 
Overwegende dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 

december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van 2 leden van de gemeenteraad als lid van de 
politieraad; 

 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 december 1998 elk van de 17 

gemeenteraadsleden beschikt over één stem;  
 

            Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor de overhandiging van de 

voordrachtakten heeft vastgesteld op 13 december om 19.00u; 

Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota heeft 
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; 
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 Gelet op de voordrachtakten van de kandidaten, ten getale van drie, ingediend, 
overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende 
de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

 
 Overwegende dat deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend 

zijn door de volgende verkozenen van de gemeenteraad: 
 

1° - voorgedragen door de verkozen raadsleden LACRES José, VAN DEN ABEELE Linda, DE 

BACKER Frank en DEKIMPE Lode: 

KANDIDAAT-EFFECTIEF LID  KANDIDATEN-OPVOLGERS 

CAMBRON Daniël 1ste opvolger: BAERT Willem-Jan  

ROMAN Xavier 1ste opvolger: CAMBRON Daniël 

 

2° - voorgedragen door het verkozen raadslid DEVENYNS Johan: 

KANDIDAAT-EFFECTIEF LID  KANDIDATEN-OPVOLGERS 

DEVENYNS Johan / 

 
 

3° - voorgedragen door de verkozen raadsleden LIETAR Brecht, MARTIN Jean-Paul, DESIMPEL Emile, 

VANDERSCHAEVE EVA en BOITE Carole 

KANDIDAAT-EFFECTIEF LID  KANDIDATEN-OPVOLGERS 

MARTIN Jean-Paul 1ste opvolger: LIETAR Brecht 

 
Overwegende dat de burgemeester, overeenkomstig artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 

20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, 
de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt heeft opgemaakt en dat deze als bijlage bij de 
oproeping van deze vergadering werd gevoegd: 
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KANDIDATENLIJST 
voor de verkiezing van de leden van de POLITIERAAD 

 (Art. 7 K.B. 20 december 2000) 

 

1 

 

Naam: CAMBRON  

Voornamen: Daniël Jozef Armand 

Geboortedatum: 24.09.1962 

Beroep: Penitentiair beambte 

1ste opv.:  

Naam: BAERT 

Voornamen: Willem-Jan Jo 

Geboortedatum: 05.09.1987 

Beroep: Metaalarbeider 

 

2 

 

Naam: DEVENYNS  

Voornamen: JOHAN Andre Antoon 

Geboortedatum: 21.02.1978 

Beroep: Ambtenaar 

 

/ 

 

3 

 

Naam: MARTIN  

Voornamen: Jean-Paul 

Geboortedatum: 05.08.1960 

Beroep: Kabinetsmedewerker 

1ste opv.:  

Naam: LIETAR 

Voornamen: Brecht 

Geboortedatum: 12.09.1980 

Beroep: Leraar 

 

4 

 

Naam: ROMAN  

1ste opv.:  

Naam: CAMBRON  

Nr. KANDIDAAT-EFFECTIEVE LEDEN 

IN ALFABETISCHE VOLGORDE 

KANDIDATEN-OPVOLGERS voor elk 

hiernaast vermeld kandidaat-effectief lid in 

de volgorde waarin deze zijn voorgesteld 

om hem te vervangen 
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Voornamen: Xavier Etienne Lea 

Geboortedatum: 24.09.1976 

Beroep: Zelfstandig kantoordirecteur   

Bank en Verzekeringen 

Voornamen: Daniël Jozef Armand 

Geboortedatum: 24.09.1962 

Beroep: Penitentiair beambte 

 
Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal opstelt 

over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij 
opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting; 

 
 Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van de 

verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering 
plaatsvinden; 

 
 Overwegende dat de gemeenteraadsleden Emile Desimpel en Thijs Cousaert, de jongste in 

leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de 
stemming en van de stemopneming; 

 
Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het 

opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming; 
 

Overwegende dat de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in 
principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van 
de politieraad; 

 
Overwegende dat 17 gemeenteraadsleden deelnemen aan de stemming; 
 
Overwegende dat elk gemeenteraadslid 1 stem heeft; 
 
Overwegende dat elk gemeenteraadslid dus 1 stembiljet gekregen heeft; 
  

 Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, 
de stemming heeft geopend; 

 
Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten heeft 

verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten; 
 

Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het 
aantal stemmen per raadslid, er 17 stembiljetten overhandigd moeten zijn en er 17 stembiljetten in 
de stembus aangetroffen moeten zijn; 

 
Overwegende dat 17 stembiljetten werden overhandigd en er dus geen ontbreken; 

 
Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend en 

gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige 



- 17 - 

Notulen Gemeenteraad dd. 3 januari 2019 (installatievergadering) 

 

stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is 
uitgebracht; 

 
Overwegende dat er geen ongeldige stemmen werden uitgebracht; 

 
Overwegende dat er geen blanco stemmen werden uitgebracht; 

 
Overwegende dat er 17 geldige stemmen werden uitgebracht en deze toegekend werden aan 

volgende kandidaten: 
 
 

NAAM EN VOORNAAM VAN DE KANDIDAAT-EFFECTIEVE 

LEDEN 

AANTAL BEKOMEN 

STEMMEN 

Cambron Daniël 4 

Devenyns Johan 1 

Martin Jean-Paul 5 

Roman Xavier 7 

TOTAAL AANTAL STEMMEN 17 

 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat de stemmen werden uitgebracht op naam van de 
regelmatig voorgedragen kandidaten-effectieve leden; 

 
Overwegende dat wordt vastgesteld dat de 2 (twee) kandidaat-effectieve leden, die het 

grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen zijn; 
 
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat: 

 

1 

 

Naam: MARTIN  

Voornamen: Jean-Paul 

1ste opv.:  

Naam: LIETAR 

Voornamen: Brecht 

Nr. Verkozen zijn tot EFFECTIEF LID 

van de politieraad 

De kandidaten, die als opvolgers voor elk 

hiernaast verkozen effectief lid werden 

voorgedragen, van rechtswege en in de 

volgorde van de voordrachtsakte de 

opvolgers zijn van deze verkozen effectieve 

leden 
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Geboortedatum: 05.08.1960 

Beroep: Kabinetsmedewerker 

Geboortedatum: 12.09.1980 

Beroep: Leraar 

 

2 

 

Naam: ROMAN  

Voornamen: Xavier Etienne Lea 

Geboortedatum: 24.09.1976 

Beroep: Zelfstandig kantoordirecteur   

Bank en Verzekeringen 

1ste opv.:  

Naam: CAMBRON  

Voornamen: Daniël Jozef Armand 

Geboortedatum: 24.09.1962 

Beroep: Penitentiair beambte 

  
Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door: 

- de 2 (twee) verkozen kandidaat-effectieve leden 
- de 2 (twee) kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze twee kandidaat-

effectieve leden; 
 
Overwegende dat wordt vastgesteld dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de 

gevallen van onverenigbaarheid, bepaald door artikel 15 van de Wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

 
Overwegende dat het proces-verbaal, overeenkomstig artikel 18bis van de Wet van 7 

december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s 
en artikel 15 van het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de politieraad, in dubbel exemplaar aan de Deputatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen zal worden toegezonden; 

 
Overwegende dat de burgemeester, de gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden 

bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming en de algemeen directeur het proces 
verbaal hebben ondertekend; 

BESLUIT 

Artikel 1: 
 
De raad neemt akte van de hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag 
van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Vlaamse Ardennen, 
zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd. 
 
Artikel 2: 
 
De raad neemt akte van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van 
de politieraad van de meergemeentezone Vlaamse Ardennen. 
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1 

 

Naam: MARTIN  

Voornamen: Jean-Paul 

Geboortedatum: 05.08.1960 

Beroep: Kabinetsmedewerker 

1ste opv.:  

Naam: LIETAR 

Voornamen: Brecht 

Geboortedatum: 12.09.1980 

Beroep: Leraar 

 

2 

 

Naam: ROMAN  

Voornamen: Xavier Etienne Lea 

Geboortedatum: 24.09.1976 

Beroep: Zelfstandig kantoordirecteur   

Bank en Verzekeringen 

1ste opv.:  

Naam: CAMBRON  

Voornamen: Daniël Jozef Armand 

Geboortedatum: 24.09.1962 

Beroep: Penitentiair beambte 

 
Artikel 3: 
 
De raad neemt akte dat de kandidaten en opvolgers voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
en dat niemand zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.  
 

De zitting wordt geheven te 20.30 uur. 

 
Aldus gedaan in zitting van 3 januari 2019 en goedgekeurd in zitting 31 januari 2019 

 
 

 
De Algemeen directeur De Burgemeester-Voorzitter 
 

Nr. EFFECTIEF LID van de politieraad De kandidaten, die als opvolgers voor elk 

hiernaast verkozen effectief lid werden 

voorgedragen, van rechtswege en in de 

volgorde van de voordrachtsakte de 

opvolgers zijn van deze verkozen effectieve 

leden 


