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Gemeenteraadszitting van 3 januari 2019 om 20 uur 

 

 
Jens De Wael, voorzitter installatieraad tot en met agendapunt 4. 

Veerle Vincke, voorzitter installatieraad vanaf agendapunt 5. 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Issam Benali, Inge Brocken, André Buyl, Katrien Claus, Ann Cools, Marijke De Graaf, Ingeborg De 

Meulemeester, Stijn de Munck, Kathleen De Schepper, Lientje De Schepper, Kasper Dierickx, Roger 

Heirgwegh, Filip Kegels, Koen Maes, Werner Maes, Ernest Smet, Johan Smet, Laura Staut, Bruno 
Stevenheydens, Dominique Tielens, Bjorn Vaerenbergh, Jan Van de Perre, Annick Van de Vyver, Lien 
Van Dooren, Dirk Van Esbroeck, Raf Van Roeyen, Jeroen Verhulst, Ann Vermeulen, Veerle Vincke, 
Boudewijn Vlegels, Karolien Weekers en Heide Werrens, te benoemen raadsleden 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 
 

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 

 

  Installatievergadering gemeenteraad 

 
 1.  Kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 

 

 2.  Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester.  
 

 3.  Eedaflegging raadsleden en vaststelling rangorde raadsleden 

 

 4.  Verkiezing voorzitter gemeenteraad 

 

 5.  Fractievorming van de gemeenteraad 

 

 6.  Verkiezing van schepenen, de eedaflegging en de vaststelling van de rangorde schepenen 

 

 7.  Verkiezing leden van de politieraad 

   
 

  Installatievergadering OCMW-raad 

 
 1. Verkiezing voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst 

 2. Verkiezing leden bijzonder comité voor de sociale dienst 

 
 

                Openbare zitting: 
 
 

01. 

 

 

 

 

Kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 

 

De voorzitter opent de vergadering.  

Het gaat om de installatievergadering voor de komende legislatuur.  

Hij geeft het woord aan de algemeen directeur. 
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De algemeen directeur geeft aan dat agendapunt 1 de kennisname betreft van de 

geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Aan de bevolking 

en de verkozenen voor de gemeenteraad dient meegedeeld te worden dat met het schrijven 

van 10 december 2018 de Raad voor Verkiezingsbetwisting meedeelde dat de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 voor Beveren juist werd bevonden en de 

verkiezingsuitslag aldus geldig werd verklaard conform het besluit van diezelfde raad op 5 

december 2018. Hierdoor kan overgegaan worden tot installatie van de nieuwe 

gemeenteraad.  

 

Hij vraagt aan de verkozenen van de gemeenteraad kennis te nemen van dit besluit. 

Door de raad wordt hiervan kennis genomen. 

 

02. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. 

 

Volgend punt van deze agenda betreft de mededeling van de benoeming en de eedaflegging 

van de burgemeester. De algemeen directeur deelt het volgende mee. 

Aan de bevolking van Beveren en de verkozenen voor de gemeenteraad dient te worden 

meegedeeld dat bij ministerieel besluit van 10 december 2018, namens de minister van 

binnenlands bestuur, inburgering en wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding mevrouw 

Liesbeth Homans, de heer Marc Van de Vijver benoemd wordt tot burgemeester van de 

gemeente Beveren met ingang van 1 januari 2019. Dit besluit is verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 28 december 2018. Tevens dient meegedeeld dat de heer Marc Van de Vijver 

op 17 december 2018 de eed heeft afgelegd in de handen van de waarnemend 

provinciegouverneur. Voor vermelde eed geldt eveneens de eedaflegging als 

gemeenteraadslid. Bijgevolg dient de heer Van de Vijver de eed niet opnieuw af te leggen als 

gemeenteraadslid. De algemeen directeur vraagt de verkozenen voor de gemeenteraad 

kennis te nemen van het bewuste ministeriële besluit van de eedaflegging van de heer Marc 

Van de Vijver. Hij wenst de burgemeester proficiat. 

Door de raad wordt hiervan kennis genomen. 

 

03. Eedaflegging raadsleden en vaststelling rangorde raadsleden 

 

De voorzitter zegt dat over wordt gegaan tot de installatie van de raadsleden. Er heeft geen 

enkel kandidaat-raadslid uitdrukkelijk afstand gedaan van het mandaat. Er is wel een 
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onverenigbaarheid vastgesteld. De heer David Van de Vijver, verkozen raadslid op de lijst 

CD&V en de heer Marc Van de Vijver eveneens verkozen op de lijst van CD&V die intussen de 

eed als burgemeester aflegde, zijn bloedverwanten in de eerste graad. Artikel 10 van het 

decreet lokaal bestuur bepaalt dat bloedverwanten tot en met de tweede graad geen deel 

kunnen uitmaken van een gemeenteraad. Als bloedverwanten tot en met de tweede graad 

worden verkozen bij dezelfde verkiezing wordt de voorkeur bepaald door de grote van de 

coëfficiënten op grond waarvan de zetels die kandidaten hebben gekregen aan de lijst zijn 

toegekend. In toepassing van artikel 11 van het decreet lokaal bestuur kan een gekozen 

gemeenteraadslid dat zich op het ogenblik van installatie in een situatie bevindt die 

onverenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad de eed niet afleggen en wordt 

hij geacht afstand te doen van het mandaat dat hem werd toegekend. De heer David Van de 

Vijver wordt bijgevolg geacht afstand te hebben gedaan van zijn mandaat als 

gemeenteraadslid. Daardoor komt mevrouw Heidi Werrens als eerste opvolger van dezelfde 

lijst in aanmerking voor het mandaat van gemeenteraadslid.  

 

De voorzitter geeft aan dat voor deze raadszitting is verontschuldigd mevrouw Kristien 

Hulstaert. Zij wordt uitgenodigd op de volgende gemeenteraad om de eed af te leggen. 

 

De voorzitter vervolgt. Overeenkomstig artikel 6 paragraaf 3 van het decreet lokaal bestuur 

onderzoekt de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. Met 

uitzondering van de heer David Van de Vijver kunnen alle verkozenen alsook mevrouw Heidi 

Werrens tot de eedaflegging worden toegelaten aangezien zij allen de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden vervullen en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap 

bestaat in een verboden graad en er onder hen zich geen enkel geval van onverenigbaarheid 

bevindt. De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad het afstand doen van het mandaat van de 

heer David Van de Vijver vast te stellen alsook de geloofsbrieven van de verkozen titularissen 

en die van mevrouw Heidi Werrens goed te keuren. De verkozen gemeenteraadsleden van 

wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen voor ze het mandaat aanvaarden in de 

openbare vergadering de volgende eed af in de handen van de voorzitter van de 

installatieraad. “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” Door deze 

eedaflegging worden de raadsleden ambtsbevoegd. Hij nodigt de raadsleden uit om naar 

voren te komen in alfabetische volgorde. Er wordt ook telkens een proces-verbaal opgesteld 

dat in tweevoud ondertekend moet worden. 

 

De heer Issam Benali: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 



4 
 

Mevrouw Inge Brocken: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Andre Buyl: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Katrien Claus: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Ann Cools: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Marijke De Graaf: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Ingeborg De Meulemeester: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 

te komen. 

De heer Stijn De Munck: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Kathleen De Schepper: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen. 

Mevrouw Lientje De Schepper: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen. 

De heer Kasper Dierickx: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Roger Heirwegh: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Filip Kegels: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Koen Maes: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Werner Maes: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Ernest Smet: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Johan Smet: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Laura Staut: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Bruno Stevenheydens: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen. 

Mevrouw Dominique Tielens: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen. 

De heer Bjorn Vaerenbergh: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Jan Van de Perre: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Annick Van de Vyver: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen. 

Mevrouw Lien Van Dooren: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Dirk Van Esbroeck: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Raf Van Roeyen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Jeroen Verhulst: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Ann Vermeulen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Veerle Vincke: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Boudewijn Vlegels: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 
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Mevrouw Karolien Weekers: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Heide Werrens: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

 

De algemeen directeur geeft aan dat de heer Jens De Wael werd herkozen als 

gemeenteraadslid en hij niet de eed kan afleggen in zijn eigen handen. Daarom dient hij de 

eed af te leggen in de handen van de burgemeester. 

 

De heer Jens De Wael: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

 

De voorzitter gaat vervolgens over tot de vaststelling van de rangorde van de 

gemeenteraadsleden. Deze rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit 

van de raadsleden. Deze anciënniteit omvat de hele tijdsduur welke het gemeenteraadslid 

deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van de gemeente. Deze tijdsduur mag 

onderbroken zijn. Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de 

laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft 

gehaald. Bij gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid de voorkeur die 

kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen het meeste stemmen heeft 

gehaald. De ranglijst wordt als volgt samengesteld. 

 

Boudewijn Vlegels – Roger Heirwegh – Marc Van de Vijver – Katrien Claus – Bruno 

Stevenheydens – Raf Van Roeyen – Werner Maes -Johan Smet – Dirk Van Esbroeck – Andre 

Buyl – Ernest Smet – Marijke De Graaf – Veerle Vincke – Ingeborg De Meulemeester – Filip 

Kegels – Ann Cools – Issam Benali – Lien Van Dooren – Jens De Wael – Dominique Tielens – 

Jan Van de Perre – Karolien Weekers – Stijn De Munck – Ann Vermeulen – Laura Staut – Inge 

Brocken – Jeroen Verhulst – Koen Maes – Lientje De Schepper – Kasper Dierickx – Heidi 

Werrens – Annick Van de Vyver – Kathleen De Schepper – Bjorn Vaerenbergh. 

 

04. Verkiezing voorzitter gemeenteraad 

 

De voorzitter gaat vervolgens over tot de verkiezing van voorzitter van de gemeenteraad. 

Overeenkomstig artikel 7 van het decreet lokaal bestuur van 20 december 2017 kiest de 

gemeenteraad op de installatievergadering een voorzitter onder de gemeenteraadsleden van 

Belgische nationaliteit. Deze voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht 

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

lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van 
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voordracht ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst 

van de voorgedragen kandidaat werden verkozen. De akte waarin mevrouw Veerle Vincke 

wordt voorgedragen als voorzitter werd tijdig ingediend, namelijk op 18 december 2018, 

zijnde meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad. In zijn 

hoedanigheid als voorzitter van de installatievergadering heeft hij vastgesteld dat de akte 

voor voordracht ontvankelijk is. Hij vraagt aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de 

akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter en mevrouw Veerle Vincke verkozen te 

verklaren als voorzitter van de gemeenteraad. Proficiat aan mevrouw de voorzitter. 

 

05. Fractievorming gemeenteraad 

 

Als zojuist verkozen voorzitter van de gemeenteraad neemt mevrouw Vincke het 

voorzitterschap van de vergadering over. 

 

Artikel 36 paragraaf 1 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat een of meer 

gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn een fractie vormen. De 

fractiesamenstelling wordt als volgt vastgesteld.  

 

* Fractie CD&V: de heer Marc Van de Vijver, mevrouw Katrien Claus, de heer Dirk Van 

Esbroeck, de heer Raf Van Roeyen, mevrouw Ann Cools, mevrouw Laura Staut, de heer 

Werner Maes, mevrouw Karolien Weekers, de heer Ernest Smet, mevrouw Veerle Vincke, de 

heer Jeroen Verhulst, mevrouw Lien Van Dooren en mevrouw Heidi Werrens. 

* Fractie N-VA bestaat uit de heer Filip Kegels, mevrouw Ingeborg De Meulemeester, de heer 

Boudewijn Vlegels, de heer Johan Smet, mevrouw Inge Brocken, de heer Jens De Wael, 

mevrouw Dominique Tielens, de heer Jan Van de Perre, de heer Roger Heirwegh en mevrouw 

Lientje De Schepper. 

* De Groen-sp.a-fractie mevrouw Ann Vermeulen, de heer Issam Benali, de heer Stijn De 

Munck, mevrouw Kristien Hulstaert en de heer Koen Maes. 

* De fractie van Vlaams Belang bestaat uit de heer Andre Buyl, mevrouw Marijke De Graaf, 

mevrouw Kathleen De Schepper en de heer Bjorn Vaerenbergh 

* De fractie van Beveren 2020 bestaat uit de heer Bruno Stevenheydens en mevrouw Annick 

Van de Vyver 

* De fractie van Open VLD bestaat uit de heer Kasper Dierickx. 

 

De gemeenteraadsleden stellen hiermee de samenstelling van de verschillende fracties vast.  
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06. Verkiezing van schepenen, de eedaflegging en de vaststelling van de rangorde schepenen 

 

De voorzitter vervolgt. De verkiezingen van de schepenen worden geregeld door artikel 43 

van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Het aantal schepenen wordt 

vastgesteld via de gezamenlijke akte van voordracht. Tevens bepaalt het decreet voor het 

lokaal bestuur dat het college van burgemeester en schepenen moet samengesteld zijn uit 

personen van een verschillend geslacht. De schepenen worden in principe verkozen via een 

verkiezing op basis van een gezamenlijke akte van voordracht met een dubbele meerderheid. 

Dit betekent dat voor iedere kandidaat-schepen de akte moet zijn ondertekend door een 

meerderheid van de voltallige gemeenteraad alsook door een meerderheid van de aan de 

lijst van de voorgedragen kandidaat-schepen toegewezen gemeenteraadsleden. Door de 

voorzitter werd nagegaan of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is en indien 

aan alle voorwaarden voldaan is, worden de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen 

verklaard en is het aantal schepenen vastgesteld tot de eerstvolgende vernieuwing van de 

gemeenteraad. De gezamenlijke akte van de voordracht van de schepenen kan eventueel de 

einddatum van het mandaat van een kandidaat-schepen vermelden en de naam van degene 

die hem zal opvolgen voor de resterende duur van zijn mandaat. In dit geval is de schepen bij 

het bereiken van die einddatum van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege 

opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger vermeld is.  

De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte. Voor 

Beveren wil dat zeggen: eerste schepen Filip Kegels, tweede schepen Katrien Claus, derde 

schepen Boudewijn Vlegels, vierde schepen Raf Van Roeyen, vijfde schepen Ingeborg De 

Meulemeester en zesde schepen Inge Brocken. Het schepenmandaat van de heer Raf Van 

Roeyen zal eindigen op 30 april 2023. Het schepenmandaat van Inge Brocken zal eindigen op 

31 december 2021. De akte van voordracht werd tijdig ingediend, namelijk op 18 december 

2018, zijnde meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad. 

Bovendien voldoet de akte aan alle voorwaarden en is zij ontvankelijk. De voorzitter vraagt 

aan de gemeenteraad kennis te nemen van de gezamenlijke akte van voordracht van de 

kandidaat-schepenen en verklaart hierbij de voorgedragen kandidaat-schepenen tot 

verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht. 

Door alle raadsleden wordt hiervan kennis genomen. 

 

De voorzitter nodigt de kandidaat-schepenen volgens rangorde uit de eed af te leggen in 

handen van de burgemeester. 
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De heer Filip Kegels: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Katrien Claus: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Boudewijn Vlegels: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Raf Van Roeyen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Ingeborg De Meulemeester: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 

te komen. 

Mevrouw Inge Brocken: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

 

De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraad hierbij akte neemt van de eedaflegging door de 

schepenen. Door de eed af te leggen heeft elke schepen zijn of haar mandaat aanvaard.  

 

07. Verkiezing leden van de politieraad 

 

De voorzitter geeft het woord aan de burgemeester, 

 

Burgemeester Van de Vijver gaat over tot het vaststellen van het aantal raadsleden voor de 

politieraad. Het aantal te verkiezen leden van de politieraad wordt bepaald in functie van het 

aantal inwoners van de betrokken meergemeentezone. De burgemeesters die van 

rechtswege lid zijn van de politieraad worden logischerwijs niet meegerekend in het aantal 

leden van de politieraad dat wordt bepaald door het bevolkingscijfer van de politiezone. Op 

basis van het bevolkingscijfer van de politiezone, 85.762 inwoners, zal de politieraad 

bijgevolg bestaan uit 21 raadsleden. De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden 

van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone 

vormen op basis van de bevolkingscijfers. Voor het bepalen van het aandeel van de 

gemeentebevolking, net als werd gedaan voor de totale bevolking van de politiezone, wordt 

het cijfer in aanmerking genomen dat als basis dient voor de samenstelling van de 

gemeenteraden. Voor Beveren zijn er bijgevolg 12 politieraadsleden te verkiezen. Aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd om in toepassing van artikel 12 het aantal leden van de 

politieraad van de zone Waasland-Noord vast te stellen als volgt. Voor Beveren 12 

raadsleden, Sint-Gillis-Waas 5 raadsleden, Stekene 4 raadsleden. Dat maakt een totaal van 21 

raadsleden.  

Dan wordt overgegaan tot de verkiezing van de politieraadsleden. De 

verkiesbaarheidsvoorwaarden worden geregeld in artikel 14. Er staat een 

verkiesbaarheidsvoorwaarde in. Om te kunnen worden gekozen tot werkend of 
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plaatsvervangend lid van de politieraad moet de kandidaat op de dag van de verkiezing van 

de leden van de politieraad deel uitmaken van de gemeenteraad van een van de gemeenten 

die samen de meergemeentezone vormen. Elk effectief lid kan een of twee opvolgers 

hebben. Dit is evenwel niet meer verplicht in tegenstelling tot vroeger. De kandidaat 

effectieve leden en de kandidaat-opvolgers worden in elke gemeenteraad schriftelijk 

voorgedragen door een of meer verkozenen van de gemeenteraad. De kandidaten stemmen 

in door een ondertekende verklaring op de akte van voordracht. De burgemeester bijgestaan 

door de waarnemend algemeen directeur Iris Raemdonck, en in tegenwoordigheid van de 

verkozenen van de gemeenteraad van elke politieke fractie die een kandidatenlijst indient, 

heeft de akte van voordracht in ontvangst genomen en dit op 15 december 2018 tussen 10 

uur en 11 uur. Na het indienen van de voordrachtsakte werd door de burgemeester de 

volgende kandidatenlijst opgemaakt in alfabetische orde:  

 

* Effectief Marijke De Graaf met opvolger Andre Buyl, 

* Stijn De Munck met opvolger Koen Maas, 

* Lientje De Schepper met opvolger Inge Brocken, 

* Roger Heirwegh met geen opvolger, 

* Werner Maes met opvolger Heidi Werrens, 

* Johan Smet met geen opvolger, 

* Laura Staut met als opvolger Heidi Werrens, 

* Bruno Stevenheydens met opvolger Annick Van de Vyver, 

* Dominique Tielens met geen opvolger, 

* Jan Van de Perre met geen opvolger, 

* Lien Van Dooren met opvolger Heidi Werrens, 

* Jeroen Verhulst met als opvolger Heidi Werrens, 

* Karolien Weekers met opvolger Heidi Werrens, 

* Heidi Werrens met opvolger Issam Benali. 

 

Overeenkomstig artikel 18 moet de verkiezing van de leden van de politieraad in openbare 

vergadering plaatsvinden. Luidens artikel 10 van het KB en punt 33 van de omzendbrief is de 

burgemeester bijgestaan door de twee jongste gemeenteraadsleden belast met het 

verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de stemopneming in 

de openbare vergadering. Indien een van beide jongste raadsleden zelf kandidaat effectief lid 

of kandidaat-opvolger is, is het aangewezen dat hij afziet van een zetel binnen het bureau 

voor de kiesverrichtingen en plaats ruimt voor de mandataris die na hem de jongste is. De 
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twee jongste raadsleden die geen kandidaat effectief lid of kandidaat-opvolger zijn, zijn 

Kasper Dierickx en Filip Kegels. De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is 

belast met het opmaken van het proces-verbaal. De verkiezing van de leden van de 

politieraad geschiedt in een enkele stemronde. De stemming is uiteraard geheim. Als het 

aantal kandidaten dat daadwerkelijk stemmen heeft behaald lager is dan het aantal te 

begeven mandaten, dan moet worden overgegaan tot een nieuwe stemming. In dit 

uitzonderlijke geval zal het aantal stemmen waarover de gemeenteraadsleden beschikken, 

beperkt zijn in functie van het aantal nog te vergeven mandaten. De verkiezing van de 

politieraadsleden geschiedt overeenkomstig het principe van het meervoudig stemrecht. Het 

aantal stemmen waarover een gemeenteraadslid beschikt, hangt af van het aantal te 

verkiezen politieraadsleden. Conform artikel 16 lid 2 beschikt elk raadslid over acht 

stemmen. De kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen, worden verkozen tot 

effectieve leden.  

 

De burgemeester geeft opdracht om de stembrieven uit te delen. Elk gemeenteraadslid 

ontvangt zoveel biljetten als hij stemmen heeft, dus acht. Op elk stembiljet brengt hij een 

stem uit voor een effectief lid. De gemeenteraadsleden stemmen alleen voor de effectieve 

kandidaten. De kandidaten die zijn voorgedragen als opvolgers zijn van rechtswege 

opvolgers van het verkozen effectieve lid. Hij/zij oefent de vervanging uit in dezelfde 

volgorde als in de voordrachtsakte. 

 

Conform artikel 13 van het KB wordt tijdens de vergadering een proces-verbaal opgemaakt 

dat wordt overgeschreven naar het register van de notulen van de gemeenteraad. Het vormt 

een volledig verslag van de kiesverrichtingen en wordt ondertekend door de burgemeester, 

de twee gemeenteraadsleden die hebben bijgestaan, alsmede de gemeenteraadsleden die 

daartoe nadrukkelijk de wens uitdrukken. De stemming was geheim en het proces-verbaal is 

een zo getrouw mogelijke weergave van de discussie en de motieven die hebben geleid tot 

het aanvaarden of het ongeldig verklaren van de stembiljetten. De burgemeester maakt de 

uitslag bekend: 

 

Verkozen zijn: 

Marijke De Graaf met 32 stemmen. 

Stijn De Munck met 21 stemmen. 

Lientje De Schepper met 21 stemmen. 

Roger Heirwegh met 21 stemmen. 
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Werner Maes met 18 stemmen. 

Johan Smet met 21 stemmen. 

Laura Staut met 22 stemmen. 

Bruno Stevenheydens met 16 stemmen. 

Dominique Tielens met 21 stemmen. 

Lien Van Dooren met 21 stemmen. 

Jeroen Verhulst met 20 stemmen. 

Karolien Weekers met 21 stemmen.  

 

Niet verkozen is Heidi Werrens. Er zijn twee ongeldige stemmen. Dat is de uitslag en het 

proces-verbaal kan ondertekend worden. De burgemeester wil de raadsleden proficiat 

wensen met de verkiezing. De eedaflegging is niet voor tijdens deze installatievergadering. 

Deze gebeurt op de eerstvolgende politieraad. 

 

Ook de voorzitter wenst de gekozen politieraadsleden proficiat. Hiermee sluit ze de 

installatievergadering van de gemeenteraad af en opent meteen  

 de installatievergadering van de OCMW-raad. 
 

01. Verkiezing voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst 

 

De voorzitter heeft een mededeling van rechtswege. De installatie als gemeenteraadslid 

tijdens de installatievergadering of een andere zitting van de gemeenteraad impliceert van 

rechtswege het lidmaatschap in de OCMW-raad. Door het onderzoek van de geloofsbrieven 

en de daaropvolgende eedaflegging van gemeenteraadsleden worden de OCMW-raadsleden 

van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd. De rangorde van de leden voor de raad van 

maatschappelijk welzijn is dezelfde als deze voor de gemeenteraad. Punt 1 van de OCMW-

raad is de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. De 

OCMW-raad verkiest een voorzitter van het bijzonder comité, hetzij onder de voorzitter of 

leden van het vast bureau, hetzij onder de OCMW-raadsleden. Indien de voorzitter van het 

bijzonder comité wordt gekozen uit de OCMW-raad en nog geen deel uitmaakt van het vast 

bureau wordt deze van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en 

schepenen. De verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité wordt geregeld door 

artikel 90 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Op de vergadering 

van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op de installatievergadering van de 

gemeenteraad, verkiest de raad voor maatschappelijk welzijn hetzij onder de voorzitter of de 
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leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

een voorzitter van het bijzonder comité. De voorzitter van het bijzonder comité van de 

sociale dienst wordt verkozen op basis van een akte van voordracht. De akte van voordracht 

kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst vermelden. De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de 

installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd. De akte van 

voordracht waarin de heer Dirk Van Esbroeck wordt voorgedragen als voorzitter van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst werd tijdig ingediend, namelijk op 18 december 2018, 

zijnde meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad. Bovendien 

voldoet de akte aan alle voorwaarden en is zij dus ontvankelijk. De voordrachtsakte voorziet 

als einddatum voor het mandaat van de heer Dirk Van Esbroeck 30 april 2023. De voorzitter 

vraagt aan de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van de akte van 

voordracht van de kandidaat-voorzitter van het comité voor de sociale dienst, de heer Dirk 

Van Esbroeck, en hem verkozen te verklaren. Ze nodigt hem uit om de eed af te leggen. 

 

De heer Dirk Van Esbroeck: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

 

De raad neemt akte van de eedaflegging van de voorzitter van het bijzonder comité. Door de 

eed af te leggen heeft de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn 

mandaat aanvaard. Aangezien de voorzitter van het bijzonder comité werd gekozen uit de 

OCMW-raad en nog geen deel uitmaakt van het vast bureau wordt deze van rechtswege 

toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

02. Verkiezing leden bijzonder comité voor de sociale dienst 

 

De voorzitter verduidelijkt de procedure. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat 

voor wat de gemeente Beveren betreft uit acht leden exclusief de voorzitter. In toepassing 

van het decreet lokaal bestuur wordt het aantal leden voor het bijzonder comité voor de 

sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten bepaald naar verhouding 

van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor het maatschappelijk welzijn 

beschikt. De verkozenen van de lijst kunnen verklaren dat ze zich met elkaar wensen te 

verbinden. Die verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur 

overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Door 

CD&V, N-VA, Groen-sp.a en Open VLD werd een verklaring van lijstenverbinding voor het 

bijzonder comité voor de sociale dienst ingediend. De akte werd ingediend op 13 december 
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2018. De algemeen directeur publiceerde, zoals het decreet lokaal bestuur voorschrijft, op 14 

december 2018 de zetelverdeling voor het bijzonder comité voor de sociale dienst op de 

website van de gemeente. Die luidt als volgt: 

 

Voor de lijstverbinding CD&V, N-VA, Groen-sp.a en Open VLD 7 zetels, voor Vlaams Belang 1 

zetel. In totaal 8 zetels. 

 

In toepassing van het decreet over het lokaal bestuur worden de leden en de kandidaat-

opvolgers van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk voorgedragen door de 

verkozenen van de gemeenteraad. Er werden twee akten van voordracht ontvangen. Een 

voordrachtsakte van de verbonden lijst CD&V, N-VA, Groen-sp.a en Open VLD waarop de 

volgende kandidaten werden voorgedragen:  

* mevrouw Leen Van Laere tot en met 30-6-2022, 

* mevrouw Hilde Maes tot en met 30-6-2022 met als opvolger de heer Hendrik Dekkers, 

* mevrouw Kristina De Roeck tot en met 30-6-2022 met als opvolger mevrouw Martine 

Tindemans,  

* mevrouw Erna Tindemans tot en met 30-6-2021 met als opvolger mevrouw Stefanie Van 

Remoortel, 

* de heer Jelle Van Stappen met als opvolger de heer Koen Maes, 

* de heer Vincent Janssens zonder opvolger 

* mevrouw Debbie Vlaeminck zonder opvolger. 

 

Er werd een tweede voordrachtsakte door Vlaams Belang ingediend waarop de volgende 

kandidaat werd voorgedragen:  

* de heer Jozef Schelfhout met als opvolger de heer Walter Van de Vijver. 

 

De ontvangen akten van voordracht werden tijdig ingediend, namelijk de voordrachtsakte 

van de verbonden lijst CD&V, N-VA, Groen-sp.a, Open VLD op 22 december 2018 en de 

voordrachtsakte van Vlaams Belang op 21 december 2018. Beide akten zijn meer dan acht 

dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad ingediend. Bovendien voldoen 

beiden akten aan alle decretale gestelde voorwaarden en zijn zij ontvankelijk. De voorzitter 

vraagt de raad voor het maatschappelijk welzijn kennis te nemen van de voordrachtsaktes en 

de kandidaat-leden dus als leden van het bijzonder comité verkozen te verklaren. De 

verkozen leden voor het comité voor de sociale dienst van wie de geloofsbrieven werden 

goedgekeurd, leggen voordat ze het mandaat aanvaarden in de openbare vergadering de 
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volgende eed af in handen van de voorzitter. ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 

trouw na te komen.’ Door de eedaflegging worden de raadsleden ambtsbevoegd. 

 

Mevrouw Leen Van Laere: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Hilde Maes: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Erna Tindemans: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Jelle Van Stappen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

De heer Vincent Janssens: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Debbie Vlaeminck: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen. 

De heer Jozef Schelfhout: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

Mevrouw Kristina De Roeck is verontschuldigd en zal tijdens de volgende OCMW-raad de eed 

afleggen. 

De voorzitter verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn akte te nemen van de 

eedaflegging door de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Door hun eed af 

te leggen worden de leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst ambtsbevoegd.  

 

De voorzitter sluit de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

  

Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 03 januari 2019 en 

nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 29 

januari 2019 om 20 uur. 

 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

 de algemeen directeur,                                de voorzitter, 
 

 

 

 
 Jan Noppe      Veerle Vincke 


