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Zitting van 02 januari 2013
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Inge Van
Steendam, Christoph Van de Wiele, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa
Van den Abeele, Els Stichelmans, Jan Baeyens, Luc Galle, Karel Bontinck, Kurt
Rasschaert, Gert Van Tittelboom, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.
De voorzitter wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar met een goede gezondheid.

OPENBARE ZITTING

1.

Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer

bepaald art. 7;
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen
203, 204 en 216;
Gelet op de brief d.d. 19 november 2012 van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen waarin wordt meegedeeld dat de uitslag van de op 14
oktober 2012 gehouden gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente geldig worden verklaard en
het betrokken besluit d.d. 19 november 2012 van genoemde Raad dienaangaande;
Neemt akte van
De goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
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2.

Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer

bepaald de artikelen 59 tot 63;
Overwegende dat de heer Kenneth Taylor een ontvankelijke
akte van voordracht heeft ingediend op 8 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2012
houdende de benoeming van de heer Kenneth Taylor tot burgemeester van de gemeente Wichelen;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de heer Kenneth Taylor de decretaal
voorziene eed heeft afgelegd in handen van de heer gouverneur op 26 december 2012, zoals
bevestigd door de akte van eedaflegging;
Overwegende dat de heer Kenneth Taylor aldus met ingang
van 1 januari 2013 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaatburgemeester geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en aldus geen melding maakt
van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat;
Neemt akte van
De benoeming en eedaflegging van de heer Kenneth Taylor tot burgemeester van Wichelen met
ingang van 1 januari 2013.
De voorzitter wenst de burgemeester proficiat en succes tijdens zijn mandaat.

3.

Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging
De raad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer
bepaald de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 50 en 60;
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen 8,
58, 86 en 169;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
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Overwegende dat de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
werden goedgekeurd op datum van 19 november 2012;
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk,
gedagtekend en behoorlijk ondertekend is ingediend door:
- De heer Wim Annaert op datum van 28 november 2012
- De heer Luc Van Herreweghe op datum van 17 december 2012
- Mevrouw Lydia Van den Abbeele op datum van 18 december 2012
- De heer Eric Scheire op datum van 25 december 2012
Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig
werden ingediend en dat die ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen
terzake;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van
de verkozen gemeenteraadsleden door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7, §2 en
artikel 10 van het gemeentedecreet, blijkt dat alle verkozenen en hun respectieve opvolgers die
worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat niemand heeft verklaard zich in een situatie
van onverenigbaarheid te bevinden;
Overwegende dat de heer Kenneth Taylor op 26 december 2012
de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur en dat conform artikel 60 §2 van
het gemeentedecreet deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging in de zin van artikel 7;
Besluit
Art. 1 – Kennis te nemen van de vastgestelde afstanden van mandaat door de heer Wim Annaert op
datum van 23 oktober 2012, de heer Luc Van Herreweghe op datum van 17 december 2012,
mevrouw Lydia Van den Abbeele op datum van 18 december 2012 en de heer Eric Scheire op datum
van 25 december 2012.
Art. 2 – De geloofsbrieven goed te keuren van
Voor lijst nr. 2 (N-VA) : mevrouw Dietlinde Bombeke, de heer Herman Van Renterghem, de heer Jan
Baeyens, de heer Luc Galle en de heer Kurt Rasschaert
Voor lijst nr. 4 (sp.a) : de heer Gert Van Tittelboom
Voor lijst nr. 7 (CD&V Plus) : de heer Luc Van Leuven, mevrouw Els Stichelmans en de heer Karel
Bontinck
Voor lijst nr. 8 (SAMEN) : de heer Kenneth Taylor, de heer Kristof De Smet, mevrouw Inge Van
Steendam, de heer Daniël Praet, de heer Bart Segers, de heer Albert Van Malderen, de heer
Christoph Van de Wiele, mevrouw Anneleen Rimbaut, mevrouw Martine De Wilde, de heer Marc
Vereecken, mevrouw Rosa Van den Abeele en mevrouw Ann Van Wesemael
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Art. 3 – Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van
Voor lijst nr. 2 (N-VA) : mevrouw Dietlinde Bombeke, de heer Herman Van Renterghem, de heer Jan
Baeyens, de heer Luc Galle en de heer Kurt Rasschaert
Voor lijst nr. 4 (sp.a) : de heer Gert Van Tittelboom
Voor lijst nr. 7 (CD&V Plus) : de heer Luc Van Leuven, mevrouw Els Stichelmans en de heer Karel
Bontinck
Voor lijst nr. 8 (SAMEN) : de heer Kristof De Smet, mevrouw Inge Van Steendam, de heer Daniël
Praet, de heer Bart Segers, de heer Albert Van Malderen, de heer Christoph Van de Wiele, mevrouw
Anneleen Rimbaut, mevrouw Martine De Wilde, de heer Marc Vereecken en mevrouw Rosa Van den
Abeele
Art. 4 – Akte te nemen van de eedaflegging van de uittredende voorzitter, mevrouw Ann Van
Wesemael, in handen van de burgemeester
Art. 5 – De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen :
Voornaam en naam

Anciënniteit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

03.01.1989-heden
27.11.1990-heden
04.01.2001-heden
04.01.2001-heden
04.01.2001-heden
02.01.2007-heden
02.01.2007-heden
07.02.2007-heden
17.12.2008-heden
09.11.2009-heden
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013

Albert Van Malderen
Daniël Praet
Kristof De Smet
Martine De Wilde
Luc Van Leuven
Kenneth Taylor
Bart Segers
Ann Van Wesemael
Dietlinde Bombeke
Anneleen Rimbaut
Inge Van Steendam
Christoph Van de Wiele
Herman Van Renterghem
Marc Vereecken
Rosa Van den Abeele
Els Stichelmans
Jan Baeyens
Luc Galle
Karel Bontinck
Kurt Rasschaert
Gert Van Tittelboom

Datum laatste verkiezing
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012
14.10.2012

Stemmen
828
1107
1302
649
384
3545
833
504
1320
661
1201
750
587
535
532
383
371
349
327
311
295

De burgemeester wenst alle raadsleden succes met de invulling van hun mandaat. Momenteel
worden overal in Vlaanderen de gemeenteraadsleden beëdigd. De gemeenteraad is het hoogste
democratische orgaan van de gemeente en de raadsleden vertolken wat leeft in hun gemeente.
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4.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer

bepaald de artikelen 7 en 8;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van
kandidaat-voorzitter op naam van de heer Luc Galle werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op
20 december 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte
van voordracht van kandidaat-voorzitter overhandigd heeft aan de voorzitter van de
installatievergadering;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van
kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en geen melding
maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven
eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd;
Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de
gemeenteraad afgelegd dient te worden;
Besluit
Art. 1 – Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter
Art. 2 – De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Luc Galle, wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2013
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens

De voorzitter,

A. Van Wesemael
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Overeenkomstig artikel 24 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 neemt de nieuw gekozen
voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
Voorzitter Luc Galle wenst iedereen een hartelijk 2013 en begint zijn voorzitterschap met een
kwinkslag : hij is indertijd begonnen met een gewicht van 3,750 kg en nadien is ook alles goed
gekomen …

5.

Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen

44, 45, 46 en 50;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van
de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 28 november 2012, zijnde
uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 28
november 2012 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 Luc Galle tot voorzitter van de
gemeenteraad werd verkozen tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 en na zijn
installatie de gemeenteraad voorzit;
Overwegende dat de gemeentesecretaris 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 secretaris is overhandigd;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-schepenen de
volgende personen zijn :
- De heer Kristof De Smet als eerste schepen
- De heer Daniël Praet als tweede schepen
- De heer Bart Segers als derde schepen
- De heer Albert Van Malderen als vierde schepen
- Mevrouw Anneleen Rimbaut als vijfde schepen
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Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in
de voordrachtsakte;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van
kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat;
Overwegende dat door de indiening van een geldige
voordrachtsakte het aantal schepenen voor de rest van de legislatuur bepaald is, zijnde vijf;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit
aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de rangorde van de schepenen bepaald is
door de rangorde zoals die op de ontvankelijke voordrachtsakte is bepaald;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze
volgorde ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de
decretaal voorziene eed hebben afgelegd in handen van de burgemeester;
Besluit
Art. 1 – Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen
Art. 2 – De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald :
De heer Kristof De Smet
De heer Daniël Praet
De heer Bart Segers
De heer Albert Van Malderen
Mevrouw Anneleen Rimbaut

eerste schepen
tweede schepen
derde schepen
vierde schepen
vijfde schepen

geen einddatum
geen einddatum
geen einddatum
geen einddatum
geen einddatum

Art. 3 – Akte te nemen van de eedaflegging van de genoemde schepenen.
Art. 4 – Akte te nemen van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd :
Eerste schepen : de heer Kristof De Smet
Tweede schepen : de heer Daniël Praet
Derde schepen : de heer Bart Segers
Vierde schepen : de heer Albert Van Malderen
Vijfde schepen : mevrouw Anneleen Rimbaut
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Art. 5 – Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de hele duur van de legislatuur en zoals
vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke gezamenlijke
voordrachtsakte, met name vijf. Dit aantal impliceert dat er geen ondervoorzitters voor de raad voor
maatschappelijk welzijn kunnen worden aangesteld.
De burgemeester legt uit dat raadslid Christoph Van de Wiele nu nog gewoon raadslid is, hij wordt
pas toegevoegd schepen als hij zijn eed als OCMW-voorzitter heeft afgelegd.

6.

Fractievorming
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer

bepaald art. 38;
Gelet op de omzendbrief bA-2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden die op eenzelfde
lijst verkozen zijn, in principe één fractie vormen.
Overwegende dat de gemeenteraadsleden, verkozen op de lijst
CD&V Plus mondeling hebben laten weten dat zij één fractie blijven vormen;
Overwegende dat geen enkele vertegenwoordiger van een lijst
met verkozen raadsleden te kennen heeft gegeven met verkozenen van een andere lijst één fractie
te vormen;
Besluit
Art. 1 – Vast te stellen dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst CD&V Plus één fractie blijven
vormen onder de naam CD&V Plus.
Art. 2 – Vast te stellen dat er geen lijsten zijn die één fractie in de gemeenteraad wensen te vormen.
Op vraag van de voorzitter stellen de politieke fracties in de gemeenteraad hun fractieleiders voor :
raadslid Martine De Wilde voor SAMEN, raadslid Herman Van Renterghem voor N-VA, raadslid Gert
Van Tittelboom voor sp.a en raadslid Luc Van Leuven voor CD&V Plus.
7.

Verkiezing van de OCMW-raadsleden
De raad,

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen 5 t.e.m. 13, 15 en 16;
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Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen 8,
58 en 86;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november
2006 betreffende de voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september
2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot
wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de
uitvoering van artikel 280§1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart
2012 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te
verkiezen leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de
gemeente Voeren, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, het aantal te
begeven schepenmandaten per gemeente, het aantal leden van de stadsdistrictscolleges in
Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest en
tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de
gemeente Wichelen, de raad voor maatschappelijk welzijn is samengesteld uit 9 leden;
Overwegende dat de voordrachtsakten in tweevoud aan de
gemeentesecretaris werden overhandigd uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de
gemeenteraad;
Overwegende dat volgende voordrachtsaktes conform alle
decretale voorwaarden aan de gemeentesecretaris werden overhandigd :
Vanwege lijst nr. 2 (NV-A) :
Kandidaat werkende leden
Hiltrop Sara

Kandidaat opvolgers
Maes Joke
Venneman Frederick
Maes Joke
Bauters Veerle
Maes Joke
Leunis Eddy
Maes Joke
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Scheire Eric

Maes Joke
Venneman Frederick
Maes Joke
Bauters Veerle
Maes Joke
Leunis Eddy
Maes Joke

Vanwege lijst nr. 4 (sp.a) :
Van Eetvelde Katharina

Van Schuylenbergh Piet

Van Gasse Jo

Muysers Stephan

Vanwege lijst nrs. 7 en 8 : (CD&V Plus en SAMEN) :
Annaert Wim

Van de Voorde Liesbeth

De Corte Conny

Van der Helst Anne-Marie
Le Percq Toon
Eekhaut Dirk
Van Doorselaer Ingrid
Bontinck Peter
De Kerpel Yvan
Duquet Lutgarde

Van De Wiele Christoph

Van de Voorde Liesbeth

Van Hauwermeiren Wouter

Van de Voorde Liesbeth

Venneman Karen

Van de Voorde Liesbeth

Vereecken Karlien

Van der Helst Anne-Marie
Le Percq Toon
Eekhaut Dirk
Van Doorselaer Ingrid
Bontinck Peter
De Kerpel Yvan
Duquet Lutgarde

Verheyden Patrick

Van de Voorde Liesbeth

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de
opvolgers, instemmen met hun voordracht en dat hebben bevestigd door hun handtekening op de
respectieve voordrachtaktes;
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Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn op
alle voordrachtaktes;
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige
onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de
voordrachtsakte en dat daarbij geen opmerkingen werden geformuleerd;
Overwegende dat geen enkel kandidaat-werkend lid of
kandidaat-opvolger zich in een geval van onverkiesbaarheid bevindt;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst
heeft afgesloten door het rangschikken van de kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde
waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar
kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte;
Overwegende dat de voordrachtakten tijdig ter inzage hebben
gelegen;
Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld
door de voorzitter van de gemeenteraad, bijgestaan door Els Stichelmans en Karel Bontinck, zijnde
de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd;
Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel
stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen heeft, zijnde 5;
Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan
worden gestemd, dat de stembiljetten conform die bepaling werden opgemaakt;
Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij
geheime stemming plaats vindt;
Overwegende dat bij de stemopneming 105 stembrieven
werden geteld, waarvan
0 blanco stembiljetten
0 ongeldige stembiljetten
105 geldige stembiljetten
Overwegende dat – louter informatief – het
verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op 11, zijnde het aantal gemeenteraadsleden (21) x het aantal
stemmen per gemeenteraadslid (5) gedeeld door het aantal te verkiezen zetels (9) + 1 = 10,5,
afgerond naar de hogere eenheid = 11;
Overwegende dat de geldige stembiljetten worden
gerangschikt per kandidaat-werkend lid en vervolgens geteld;
Overwegende dat de stemopneming de volgende uitslag geeft :
Naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid
Aantal bekomen stemmen
Annaert Wim

11

De Corte Conny

10
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Hiltrop Sara

13

Scheire Eric

12

Van De Wiele Christoph

11

Van Eetvelde Katharina

0

Van Gasse Jo

5

Van Hauwermeiren Wouter

11

Venneman Karen

11

Vereecken Karlien

10

Verheyden Patrick

11

Overwegende dat volgende personen aldus zijn verkozen tot
werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van hun respectieve opvolgers :
Werkend lid OCMW

Opvolgers

Annaert Wim

Van de Voorde Liesbeth

De Corte Conny (einddatum mandaat 01.01.2016)

Van der Helst Anne-Marie
Le Percq Toon
Eekhaut Dirk
Van Doorselaer Ingrid
Bontinck Peter
De Kerpel Yvan
Duquet Lutgarde

Hiltrop Sara

Maes Joke
Venneman Frederick
Maes Joke
Bauters Veerle
Maes Joke
Leunis Eddy
Maes Joke

Scheire Eric

Maes Joke
Venneman Frederick
Maes Joke
Bauters Veerle
Maes Joke
Leunis Eddy
Maes Joke
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Van De Wiele Christoph

Van de Voorde Liesbeth

Van Hauwermeiren Wouter

Van de Voorde Liesbeth

Venneman Karen

Van de Voorde Liesbeth

Vereecken Karlien

Van der Helst Anne-Marie
Le Percq Toon
Eekhaut Dirk
Van Doorselaer Ingrid
Bontinck Peter
De Kerpel Yvan
Duquet Lutgarde

Verheyden Patrick

Van de Voorde Liesbeth

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in
de verkozen raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van
stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door
de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het stemopnemingsbureau, zoals hierboven
vermeld, alsook door volgende raadsleden die daartoe de wens hebben uitgedrukt ,
vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad : Herman Van Renterghem (N-VA),
Gert Van Tittelboom ( sp.a), Luc Van Leuven (CD&V Plus) en Martine De Wilde (SAMEN).
Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden
zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat enkel de voordrachtsakte van CD&V Plus en
SAMEN een einddatum vermeldt voor één kandidaat-werkend lid, met name voor Conny De Corte,
wier mandaat een einde neemt op 1 januari 2016;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de
uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd en dat de uitslag daardoor voorlopige geldigheid krijgt;
Besluit
Art. 1 – De geloofsbrieven van de kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers goed te
keuren.
Art. 2 – Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag van de verkiezing van de leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn door de voorzitter van de gemeenteraad.
Art. 3 – Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun respectieve
opvolgers, zijnde :
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Naam en voornaam van het verkozen werkend lid

Naam en voornamen van de opvolgers in
precieze volgorde

Annaert Wim

Van de Voorde Liesbeth

De Corte Conny (einddatum mandaat 01.01.2016)

Van der Helst Anne-Marie
Le Percq Toon
Eekhaut Dirk
Van Doorselaer Ingrid
Bontinck Peter
De Kerpel Yvan
Duquet Lutgarde

Hiltrop Sara

Maes Joke
Venneman Frederick
Maes Joke
Bauters Veerle
Maes Joke
Leunis Eddy
Maes Joke

Scheire Eric

Maes Joke
Venneman Frederick
Maes Joke
Bauters Veerle
Maes Joke
Leunis Eddy
Maes Joke

Van De Wiele Christoph

Van de Voorde Liesbeth

Van Hauwermeiren Wouter

Van de Voorde Liesbeth

Venneman Karen

Van de Voorde Liesbeth

Vereecken Karlien

Van der Helst Anne-Marie
Le Percq Toon
Eekhaut Dirk
Van Doorselaer Ingrid
Bontinck Peter
De Kerpel Yvan
Duquet Lutgarde

Verheyden Patrick

Van de Voorde Liesbeth

De zitting wordt geschorst om 21.00 uur en voortgezet om 21.08 uur.
De voorzitter brengt de raadsleden na de ondertekening van het proces-verbaal van de verkiezing
van de OCMW-raadsleden ervan op de hoogte dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te
dienen tegen die verkiezing bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Provinciehuis,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent en dat tot en met 7 januari 2013.

248

8.

Verkiezing van de politieraadsleden
De raad,

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;
Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de
verkiezing van de leden van de politieraad plaats heeft tijdens de openbare zitting waarop de
gemeenteraad wordt geïnstalleerd of uiterlijk 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
overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 17
verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12,
tweede lid, van de wet van 7 december 1998 dient over te gaan tot de verkiezing van 4 leden van de
gemeenteraad als lid van de politieraad;
Overwegende dat elk van de 21 gemeenteraadsleden
overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december 1998 beschikt over 3 stemmen;
Gelet op de voordrachtakten 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, respectievelijk, deze akten de hierna
vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de
gemeenteraad :
1. MM. Herman Van Renterghem, Dietlinde Bombeke, Jan Baeyens en Luc Galle,
gemeenteraadsleden, hebben een akte houdende voordracht van volgende kandidaten
ondertekend :
Kandidaat-effectief lid
Baeyens Jan
2.

Kandidaat-opvolgers voor het hiernaast vermelde kandidaat-effectief lid
Rasschaert Kurt

M. Gert Van Tittelboom, gemeenteraadslid, heeft een akte houdende voordracht van volgende
kandidaat ondertekend :

Kandidaat-effectief lid
Van Tittelboom Gert

Kandidaat-opvolgers voor het hiernaast vermelde kandidaat-effectief lid
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3.

MM. Kristof De Smet, Marc Vereecken, Bart Segers, Daniël Praet, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Martine De Wilde, Rosa Van den Abeele, Ann Van Wesemael, Inge Van
Steendam, gemeenteraadsleden, hebben een akte houdende voordracht van volgende
kandidaten ondertekend :

Kandidaat-effectief lid
De Wilde Martine

Kandidaat-opvolgers voor het hiernaast vermelde kandidaat-effectief lid
Van Steendam Inge
Van Den Abeele Rosa

Van Wesemael Ann

Van Steendam Inge
Van Den Abeele Rosa

Vereecken Marc

Van Steendam Inge
Van Den Abeele Rosa

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt
overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit op grond van de vermelde
voordrachtakten en luidend als volgt :
Baeyens, Jan
De Wilde, Martine
Van Tittelboom, Gert
Van Wesemael, Ann
Vereecken, Marc
Stelt vast dat Els Stichelmans en Karel Bontinck, jongste
gemeenteraadsleden in leeftijd, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en
van de stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000);
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over
tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad :
21 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 3 stembiljetten;
63 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters;
63 stembiljetten worden in de stembus aangetroffen.
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat :
0 nietige stembiljetten
3 blanco stembiljetten
60 geldige stembiljetten
De op deze 60 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen
werden toegekend als volgt
Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden
Baeyens, Jan
De Wilde, Martine
Van Tittelboom, Gert
Van Wesemael, Ann
Vereecken, Marc
Totaal aantal stemmen

Aantal verkregen stemmen
13
12
9
13
13
60
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Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van
regelmatig voorgedragen kandidaat-effectieve leden;
Stelt vast dat de 4 kandidaat-effectieve leden, die het grootste
aantal stemmen hebben verkregen, verkozen worden;
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat :
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 voordrachtakte de opvolgers zijn van die verkozen
effectieve leden
Baeyens, Jan Jozef Justine, °11.01.1958, leraar

Rasschaert, Kurt Kamiel Lucien,°10.03.1972, leraar

De Wilde, Martine Elisabeth Elsie Maria,
° 15.08.1959, zelfstandige

Van Steendam, Inge Angelina Josephina, °27.11.1975,
bediende
Van den Abeele, Rosa Camilla Antonia, °05.07.1951,
zelfstandig medewerker

Van Wesemael, Ann Margaretha,
°08.12.1962, leerkracht

Van Steendam, Inge Angelina Josephina, °27.11.1975,
bediende
Van den Abeele, Rosa Camilla Antonia, °05.07.1951,
zelfstandig mederwerker

Vereecken, Marc Frans, °09.09.1952, Van Steendam, Inge Angelina Josephina, °27.11.1975,
landmeter
bediende
Van den Abeele, Rosa Camilla Antonia, °05.07.1951,
zelfstandig medewerker
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de
vier verkozen kandidaat-effectieve leden en de kandidaten van rechtswege de opvolgers van die vier
kandidaat-effectieve leden
Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de
gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998;
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15
van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van
de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden.
De burgemeester kondigt aansluitend in openbare zitting de
uitslag af van de verkiezing van de leden van de politieraad en van hun opvolgers, zoals vermeld in
het proces-verbaal van de verkiezing.
De zitting wordt geschorst om 21.39 uur en voortgezet om 21.46 uur.
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De burgemeester brengt de raadsleden er na de ondertekening van het proces-verbaal van de
politieraadsverkiezingen ervan op de hoogte dat zij de mogelijkheid hebben om een bezwaar in te
dienen tegen die verkiezingen bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. de Federale
Directie Politiezaken en Wapens, t.a.v. de heer Geert Geenens, Kalandeberg 1 9000 Gent.
9.

Aanstelling financieel beheerder - Aktename
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer

bepaald de artikelen 76 en 308;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september
2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2012 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inz. artikel 3;
Gelet op de omzendbrief BB2012/2 van 19 oktober 2012 –
Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 1992
houdende de benoeming van Viviane Peynsaert tot gemeenteontvanger van de gemeente Wichelen
met ingang van 1 mei 1992;
Overwegende dat het om een ambtshalve heraanstelling van
de ontvanger als financieel beheerder gaat en deze beslissing dus een gebonden bevoegdheid van de
gemeenteraad betreft;
Neemt akte van
Enig art. – De ambtshalve heraanstelling van mevrouw Viviane Peynsaert, gemeenteontvanger van
Wichelen, als financieel beheerder met ingang van 1 januari 2013, met behoud van de verworven
rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1, 3° van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
De voorzitter deelt volgend voorstel mee tot bepaling van de data van de raadszittingen in 2013, op
één na alle gepland op een woensdag : 20 februari, 20 maart, 24 april, 29 mei, 27 juni (donderdag),
28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december.
De zitting wordt gesloten te 21.53 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

