GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 JANUARI 2013

Aanwezig
Marleen Mertens, voorzitter;
Eddie Boelens, Louis De Smedt, Jelle De Wilde, William Deboeck, Anne Deman, Jean
Dewit, Christian Donneux, Steven Dupont, Tom Gaudaen, Jannik Grooten, Marc
Hamelrijckx, Paul Hermans, Kirsten Hoefs, Bart Laeremans, Eric Nagels, Trui Olbrechts,
Luk Raekelboom, Philip Roosen, Chris Selleslagh, Jos Smets, Jeannine Thielemans,
Gerlant Van Berlaer, Karlijne Van Bree, Alena Van den Bussche, Marc Van Godtsenhoven,
Vera Van Impe, Elke Van Neyghem, Yves Verberck, Patrick Vertongen, Kevin Vleminckx,
Jean-Paul Windelen, Elke Wouters, verkozenen;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Kennisneming opgeroepen verkozen gemeenteraadsleden voor de
installatievergadering van de gemeenteraad
2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
3. Installatie gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en bepaling
rangorde
4. Verkiezing voorzitter gemeenteraad
5. Verkiezing schepenen, eedaflegging en vaststelling rangorde
6. Verkiezing OCMW-raadsleden m.i.v. het onderzoek van de geloofsbrieven van de
verkozen OCMW-raadsleden
7. Aanstelling van de gemeenteontvanger en financieel beheerder

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
1e zaak:

Kennisneming opgeroepen verkozen gemeenteraadsleden voor de
installatievergadering van de gemeenteraad

Overwegende dat de volgende personen zijn verkozen tot gemeenteraadslid bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012:
•

Voor lijst nr. 1 (Open VLD):
- Christiaan SELLESLAGH
- Tom GAUDAEN
- Louis DE SMEDT
- Kevin VLEMINCKX
- William DE BOECK
- Christian DONNEUX

•

Voor lijst nr. 2 (N-VA):
- Jean-Paul WINDELEN
- Elke VAN NEYGHEM
- Philip ROOSEN
- Elke WOUTERS
- Steven DUPONT

•

Voor lijst nr. 4 (sp.a):

-

Gerlant VAN BERLAER
Jeannine THIELEMANS

•

Voor lijst nr. 6 (Groen):
- Eddie BOELENS
- Marc VAN GODTSENHOVEN
- Alena VAN DEN BUSSCHE

•

Voor lijst nr. 7 (CD&V):
- Marleen MERTENS
- Patrick VERTONGEN
- Geertrui OLBRECHTS
- Paul HERMANS
- Kirsten HOEFS
- Jannik GROOTEN
- Jelle DE WILDE
- Jozef SMETS

•

Voor lijst nr. 8 (Vernieuwing):
- Bart LAEREMANS
- Karlijne VAN BREE
- Vera VAN IMPE
- Eric NAGELS
- Yves VERBERCK
- Luk RAEKELBOOM

•

Voor lijst nr. 9 (UF):
- Jean DEWIT
- Anne DEMAN
- Marc HAMELRIJCKX

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 20-11-2012;
Gelet op artikel 9 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat een verkozen
gemeenteraadslid dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, de voorzitter
van de gemeenteraad hiervan schriftelijk op de hoogte dient te stellen;
Overwegende dat niemand gemeld heeft afstand te doen van zijn mandaat;
Overwegende dat rekening houdend met het bovenvermelde, overeenkomstig artikel 7,
§1 van het gemeentedecreet, de bovenvermelde verkozen gemeenteraadsleden per brief
van 20-12-2012 werden opgeroepen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het feit dat de hiernavolgende verkozen gemeenteraadsleden op 2012-2012 werden opgeroepen voor de installatievergadering van de gemeenteraad:
•

Voor lijst nr. 1 (Open VLD):
- Christiaan SELLESLAGH
- Tom GAUDAEN
- Louis DE SMEDT
- Kevin VLEMINCKX
- William DE BOECK
- Christian DONNEUX

•

Voor lijst nr. 2 (N-VA):
- Jean-Paul WINDELEN
- Elke VAN NEYGHEM
- Philip ROOSEN
- Elke WOUTERS
- Steven DUPONT

•

Voor lijst nr. 4 (sp.a):

-

Gerlant VAN BERLAER
Jeannine THIELEMANS

•

Voor lijst nr. 6 (Groen):
- Eddie BOELENS
- Marc VAN GODTSENHOVEN
- Alena VAN DEN BUSSCHE

•

Voor lijst nr. 7 (CD&V):
- Marleen MERTENS
- Patrick VERTONGEN
- Geertrui OLBRECHTS
- Paul HERMANS
- Kirsten HOEFS
- Jannik GROOTEN
- Jelle DE WILDE
- Jozef SMETS

•

Voor lijst nr. 8 (Vernieuwing):
- Bart LAEREMANS
- Karlijne VAN BREE
- Vera VAN IMPE
- Eric NAGELS
- Yves VERBERCK
- Luk RAEKELBOOM

•

Voor lijst nr. 9 (UF):
- Jean DEWIT
- Anne DEMAN
- Marc HAMELRIJCKX

2e zaak:

Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester

Gelet op de artikels 59 tot en met 63 van het gemeentedecreet betreffende de benoeming
van de burgemeester;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19-10-2012 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de burgemeester wordt benoemd - op basis van een akte van
voordracht - door de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;
Overwegende dat de burgemeester de eed dient af te leggen in handen van de
provinciegouverneur;
Overwegende dat mevrouw Marleen MERTENS op basis van een ontvankelijke akte van
voordracht werd voorgedragen tot nieuwe burgemeester van de gemeente Grimbergen;
Gelet op het ministerieel besluit van 19-12-2012 houdende de benoeming van mevrouw
Marleen MERTENS tot burgemeester van de gemeente Grimbergen;
Overwegende dat mevrouw Marleen MERTENS op vrijdag 21-12-2012 de decretaal
voorziene eed aflegde in handen van de provinciegouverneur, zoals bevestigd door de
akte van eedaflegging;
Overwegende dat mevrouw Marleen MERTENS aldus met ingang van 1-1-2013 het ambt
van burgemeester heeft opgenomen;
Overwegende dat de akte van voordracht geen melding maakt van de einddatum van het
mandaat en aldus geen melding maakt van diegene die haar zal opvolgen voor de
resterende duurtijd van het mandaat;
Overwegende dat de gemeenteraad hiervan dient kennis te nemen;
BESLIST:
Enig artikel.

Kennis te nemen van het ministerieel besluit van 19-12-2012 houdende de benoeming
met ingang van 1-1-2013 van mevrouw Marleen MERTENS tot burgemeester van de
gemeente Grimbergen, provincie Vlaams-Brabant, voor de legislatuur 2013-2018 en van
haar eedaflegging in handen van de provinciegouverneur op 21-12-2012.
3e zaak:

Installatie gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en
bepaling rangorde

Overwegende dat heden 2-1-2013 te 20.00 uur, ingevolge de schriftelijke oproeping van
20-12-2012, in openbare zitting zijn samengekomen:
•

Voor lijst nr. 1 (Open VLD):
- Christiaan SELLESLAGH
- Tom GAUDAEN
- Louis DE SMEDT
- Kevin VLEMINCKX
- William DE BOECK
- Christian DONNEUX

•

Voor lijst nr. 2 (N-VA):
- Jean-Paul WINDELEN
- Elke VAN NEYGHEM
- Philip ROOSEN
- Elke WOUTERS
- Steven DUPONT

•

Voor lijst nr. 4 (sp.a):
- Gerlant VAN BERLAER
- Jeannine THIELEMANS

•

Voor lijst nr. 6 (Groen):
- Eddie BOELENS
- Marc VAN GODTSENHOVEN
- Alena VAN DEN BUSSCHE

•

Voor lijst nr. 7 (CD&V):
- Marleen MERTENS
- Patrick VERTONGEN
- Geertrui OLBRECHTS
- Paul HERMANS
- Kirsten HOEFS
- Jannik GROOTEN
- Jelle DE WILDE
- Jozef SMETS

•

Voor lijst nr. 8 (Vernieuwing):
- Bart LAEREMANS
- Karlijne VAN BREE
- Vera VAN IMPE
- Eric NAGELS
- Yves VERBERCK
- Luk RAEKELBOOM

•

Voor lijst nr. 9 (UF):
- Jean DEWIT
- Anne DEMAN
- Marc HAMELRIJCKX

Gelet op de artikels 7, §3, 9, 11, 12 en 16 van het gemeentedecreet betreffende het
onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van de gemeenteraadsleden;
Gelet op de artikels 8, 58 en 86 van het decreet van 8-7-2011 houdende de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet
van 15-7-2005, het provinciedecreet van 9-12-2005 en het decreet van 19-12-2008

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
betreffende de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19-10-2012 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 door
de Raad voor Verkiezingsbetwisting werden goedgekeurd op 20-11-2012;
Gelet op het schrijven van 5-11-2012 aan de verkozen gemeenteraadsleden betreffende
het onderzoek van de geloofsbrieven;
Overwegende dat de verkozen gemeenteraadsleden in dit kader de volgende documenten
hebben ingediend:
•
een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister;
•
een recent uittreksel uit het strafregister - model 1;
•
een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw verkozen
gemeenteraadsleden;
Overwegende dat uit dit onderzoek blijkt dat alle verkozenen die werden uitgenodigd en
heden de eed dienen af te leggen:
•
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
•
zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden;
Overwegende dat Mw. Marleen MERTENS bij ministerieel besluit van 19-12-2012 werd
benoemd tot burgemeester van de gemeente Grimbergen;
Overwegende dat zij op 21-12-2012 in handen van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant de eed heeft afgelegd;
Overwegende dat deze eedaflegging, conform artikel 60, §2, van het gemeentedecreet,
tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7;
Overwegende dat tot de beëdiging van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden moet
overgegaan worden;
Overwegende dat de volgende mevrouwen en heren:
Christiaan SELLESLAGH, Tom GAUDAEN, Louis DE SMEDT, Kevin VLEMINCKX, William DE
BOECK, Christian DONNEUX, Jean-Paul WINDELEN, Elke VAN NEYGHEM, Philip ROOSEN,
Elke WOUTERS, Steven DUPONT, Gerlant VAN BERLAER, Jeannine THIELEMANS, Eddie
BOELENS, Marc VAN GODTSENHOVEN, Alena VAN DEN BUSSCHE, Patrick VERTONGEN,
Geertrui OLBRECHTS, Paul HERMANS, Kirsten HOEFS, Jannik GROOTEN, Jelle DE WILDE,
Jozef SMETS, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Vera VAN IMPE, Eric NAGELS, Yves
VERBERCK, Luk RAEKELBOOM, Jean DEWIT, Anne DEMAN, Marc HAMELRIJCKX
in handen van de voorzitter van de installatievergadering de volgende eed afleggen:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”;
Overwegende dat tevens kan overgegaan worden tot de vaststelling van de
voorrangstabel van de raadsleden aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden;
Overwegende dat deze anciënniteit de hele tijdsduur omvat dewelke een
gemeenteraadslid heeft deel uitgemaakt van de gemeenteraad en derhalve onderbroken
mag zijn opgebouwd;
Gelet op de vastgestelde voorrangstabel;
BESLIST:
Artikel 1.
De geloofsbrieven goed te keuren van:
•

Voor lijst nr. 1 (Open VLD):
- Christiaan SELLESLAGH
- Tom GAUDAEN
- Louis DE SMEDT
- Kevin VLEMINCKX

-

William DE BOECK
Christian DONNEUX

•

Voor lijst nr. 2 (N-VA):
- Jean-Paul WINDELEN
- Elke VAN NEYGHEM
- Philip ROOSEN
- Elke WOUTERS
- Steven DUPONT

•

Voor lijst nr. 4 (sp.a):
- Gerlant VAN BERLAER
- Jeannine THIELEMANS

•

Voor lijst nr. 6 (Groen):
- Eddie BOELENS
- Marc VAN GODTSENHOVEN
- Alena VAN DEN BUSSCHE

•

Voor lijst nr. 7 (CD&V):
- Marleen MERTENS
- Patrick VERTONGEN
- Geertrui OLBRECHTS
- Paul HERMANS
- Kirsten HOEFS
- Jannik GROOTEN
- Jelle DE WILDE
- Jozef SMETS

•

Voor lijst nr. 8 (Vernieuwing):
- Bart LAEREMANS
- Karlijne VAN BREE
- Vera VAN IMPE
- Eric NAGELS
- Yves VERBERCK
- Luk RAEKELBOOM

•

Voor lijst nr. 9 (UF):
- Jean DEWIT
- Anne DEMAN
- Marc HAMELRIJCKX

Art. 2.
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van de
gemeenteraad van:
•

Voor lijst nr. 1 (Open VLD):
- Christiaan SELLESLAGH
- Tom GAUDAEN
- Louis DE SMEDT
- Kevin VLEMINCKX
- William DE BOECK
- Christian DONNEUX

•

Voor lijst nr. 2 (N-VA):
- Jean-Paul WINDELEN
- Elke VAN NEYGHEM
- Philip ROOSEN
- Elke WOUTERS
- Steven DUPONT

•

Voor lijst nr. 4 (sp.a):
- Gerlant VAN BERLAER
- Jeannine THIELEMANS

•

Voor lijst nr. 6 (Groen):
- Eddie BOELENS
- Marc VAN GODTSENHOVEN
- Alena VAN DEN BUSSCHE

•

Voor lijst nr. 7 (CD&V):
- Patrick VERTONGEN
- Geertrui OLBRECHTS
- Paul HERMANS
- Kirsten HOEFS
- Jannik GROOTEN
- Jelle DE WILDE
- Jozef SMETS

•

Voor lijst nr. 8 (Vernieuwing):
- Bart LAEREMANS
- Karlijne VAN BREE
- Vera VAN IMPE
- Eric NAGELS
- Yves VERBERCK
- Luk RAEKELBOOM

•

Voor lijst nr. 9 (UF):
- Jean DEWIT
- Anne DEMAN
- Marc HAMELRIJCKX

Art. 3.
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Naam

rangorde

Anciënniteit (dagen)

aantal naamstemmen

Marc VAN GODTSENHOVEN
Marleen MERTENS
Christiaan SELLESLAGH
Jean DEWIT
Bart LAEREMANS
Louis DE SMEDT
William DE BOECK
Marc HAMELRIJCKX
Alena VAN DEN BUSSCHE
Jozef SMETS
Patrick VERTONGEN
Paul HERMANS
Steven DUPONT
Jeannine THIELEMANS
Geertrui OLBRECHTS
Kirsten HOEFS
Kevin VLEMINCKX
Karlijne VAN BREE
Yves VERBERCK
Luk RAEKELBOOM
Anne DEMAN
Jean-Paul WINDELEN
Tom GAUDAEN
Jannik GROOTEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10948
8826
8748
8583
6571
6571
6571
6571
6549
4379
4373
4373
4373
3050
2191
2191
2191
2191
2191
2191
2191
0
0
0

241
1345
1148
522
2776
609
516
134
228
457
1166
640
192
218
988
615
567
507
315
303
131
674
612
559

Gerlant VAN BERLAER
Eddie BOELENS
Christian DONNEUX
Jelle DE WILDE
Vera VAN IMPE
Elke VAN NEYGHEM
Eric NAGELS
Philip ROOSEN
Elke WOUTERS
4e zaak:

25
26
27
28
29
30
31
32
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0

544
519
512
474
448
388
361
321
213

Verkiezing voorzitter gemeenteraad

Gelet op artikel 8 van het gemeentedecreet betreffende de verkiezing - op basis van een
akte van voordracht - van de voorzitter van de gemeenteraad;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19-10-2012 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat twee voordrachtsaktes voor een kandidaat-voorzitter van de
gemeenteraad werden ingediend;
Gelet op de akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad op
naam van de heer Gerlant VAN BERLAER, overhandigd aan de gemeentesecretaris op 2412-2012, zijnde minstens uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering van de
gemeenteraad;
Gelet op de akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad op
naam van de heer Jozef Ferdinand SMETS, eveneens overhandigd aan de
gemeentesecretaris op 24-12-2012, zijnde minstens uiterlijk 8 dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris deze aktes van voordracht van de kandidaatvoorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de akte van voordracht op naam van de heer Gerlant Dirk Zelia VAN
BERLAER niet ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die
aan de verkiezingen deelnamen;
Overwegende dat deze voordrachtsakte op naam van de heer Gerlant Dirk Zelia VAN
BERLAER bijgevolg onontvankelijk is;
Overwegende dat de akte van voordracht op naam van de heer Jozef Ferdinand SMETS
wel ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de
verkiezingen hebben deelgenomen en tevens door een meerderheid van de personen die
op dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
Overwegende dat niemand meer dan één akte van voordracht heeft ondertekend;
Overwegende dat al de ondertekenaars van deze akte intussen beëdigde aangestelde
gemeenteraadsleden zijn;
Overwegende dat de voorgestelde kandidaat, de heer Jozef Ferdinand SMETS, tevens
beschikt over de Belgische nationaliteit;
Overwegende dat de akte van voordracht op naam van de heer Jozef Ferdinand SMETS
bijgevolg voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter melding maakt van
de einddatum van het mandaat en tevens van diegene die hem zal opvolgen voor de
resterende duurtijd van het mandaat, zijnde:

Naam kandidaat-voorzitter

Einddatum mandaat

Naam opvolger

Jozef Ferdinand SMETS

31-12-2016

Jannik GROOTEN

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 voorgedragen kandidaat-voorzitter derhalve overeenkomstig artikel
8 §2, 2e lid van het gemeentedecreet verkozen wordt verklaard;
BESLUIT:
Artikel 1.
Kennis te nemen van de onontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad op naam van de heer Gerlant Dirk Zelia VAN
BERLAER.
Art. 2.
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad op naam van de heer Jozef Ferdinand SMETS.
Art. 3.
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Jozef Ferdinand SMETS, verkozen te
verklaren als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2-1-2013 en tot 31-122016. Betrokkene zal voor de resterende duurtijd van het mandaat opgevolgd worden
door de heer Jannik GROOTEN.
De nieuw gekozen voorzitter neemt het voorzitterschap van de
installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
5e zaak:

Verkiezing schepenen, eedaflegging en vaststelling rangorde

Gelet op de artikels 44, 45, 46 en 50 het van het gemeentedecreet betreffende de
inrichting van het college van burgemeester en schepenen en de verkiezing van de
schepenen;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19-10-2012 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16-3-2012 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 Vlaams
Gewest en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten;
Overwegende dat op grond van bijlage 1 bij vermeld besluit het maximum aantal te
verkiezen schepenen is vastgesteld op zeven;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen
werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 18-12-2012, zijnde minstens uiterlijk 8
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 18-12-2012 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 in zitting van heden de heer Jozef SMETS tot voorzitter van de
gemeenteraad werd verkozen 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 minstens uiterlijk 8 dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad aan de secretaris is overhandigd;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-schepenen de volgende personen zijn:

•

als eerste schepen:
- de heer Christiaan SELLESLAGH

•

als tweede schepen:
- de heer Marc VAN GODTSENHOVEN (einddatum mandaat 31-12-2016)

•

als derde schepen:
- de heer Patrick VERTONGEN

•

als vierde schepen:
- de heer William DE BOECK (einddatum mandaat 31-12-2015)

•

als vijfde schepen:
- de heer Paul HERMANS

•

als zesde schepen:
- de heer Louis DE SMEDT (einddatum mandaat 31-12-2015)

•

als zevende schepen:
- de heer Eddie BOELENS

Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd in het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht ondertekend werd door meer dan
de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en tevens
door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de
voorgedragen kandidaten;
Overwegende dat de ondertekenaars de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen
bijgevolg voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen
melding maakt van de einddatum van de volgende schepenmandaten en van degene die
hen zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat, zijnde:

Naam kandidaat-schepen

Einddatum mandaat

Naam opvolger(s)

Marc VAN GODTSENHOVEN

31-12-2016

Kirsten HOEFS

William DE BOECK

31-12-2015

Kevin VLEMINCKX

Louis DE SMEDT

31-12-2015

Tom GAUDAEN

Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal
schepenen voor de rest van de legislatuur bepaald is, zijnde zeven;
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 werd 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:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen, ingediend door CD&V, Open VLD en Groen.

Art. 2.
De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren op basis van de
voorgelegde gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen:

Naam kandidaat-schepen

Einddatum mandaat

Naam opvolger(s)

Christiaan SELLESLAGH

Geen

Geen

Marc VAN GODTSENHOVEN

31-12-2016

Kirsten HOEFS

Patrick VERTONGEN

Geen

Geen

William DE BOECK

31-12-2015

Kevin VLEMINCKX

Paul HERMANS

Geen

Geen

Louis DE SMEDT

31-12-2015

Tom GAUDAEN

Eddie BOELENS

Geen

Geen

Art. 3.
Akte te nemen van de eedaflegging van de schepenen in handen van de burgemeester.
Art. 4.
Akte te nemen van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd:
•

als eerste schepen:
- de heer Christiaan SELLESLAGH

•

als tweede schepen:
- de heer Marc VAN GODTSENHOVEN

•

als derde schepen:
- de heer Patrick VERTONGEN

•

als vierde schepen:
- de heer William DE BOECK

•

als vijfde schepen:
- de heer Paul HERMANS

•

als zesde schepen:
- de heer Louis DE SMEDT

•

als zevende schepen:
- de heer Eddie BOELENS

Art. 5.
Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur,
en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke
gezamenlijke voordrachtsakte, met name zeven.
6e zaak:

Verkiezing OCMW-raadsleden m.i.v. het onderzoek van de geloofsbrieven
van de verkozen OCMW-raadsleden

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, artikels 5 tot en met 13, 15 en 16 in het bijzonder;
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, artikels 8, 58 en 86
in het bijzonder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de
voordrachtsakte en de verkiezing van de leden voor de raden voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de
lokale en provinciale bestuursperiode;
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 Vlaams
Gewest en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten;
Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de gemeente Grimbergen de
raad voor maatschappelijk welzijn is samengesteld uit 11 leden;
Overwegende dat 4 voordrachtaktes in tweevoud werden overhandigd aan de
gemeentesecretaris uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de
gemeenteraad;
Overwegende dat de volgende voordrachtsaktes conform alle decretale voorwaarden aan
de gemeentesecretaris werden overhandigd:

Vanwege de lijsten nrs. 1, 6 en 7 (Open VLD-Groen-CD&V):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Geertrui OLBRECHTS

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Jozef Ferdinand SMETS

Marnix Joseph SNAUWAERT

Opvolger(s):

Marc Rogier ROELANDT
Geertrui Louisa VERNIEUWE
Marleen Yvonne AERTS

Kandidaat-werkend lid OCMW:

Gilbert Freddy BROOTHAERS

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Bart Johan VAN HUMBEECK

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Bart Johan VAN HUMBEECK

Tom MENSALT

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Jozef Ferdinand SMETS

Jozef Ferdinand SMETS

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Jozef Ferdinand SMETS

Elsje Roza Felix HANSSENS

Roger François Louis DE MUNCK

Opvolger(s):

Ann SELLESLAGH
Elsje Roza Felix HANSSENS

Vanwege de lijsten nrs. 2 en 4 (N-VA en sp.a):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Philippe Michel R. DECROCK

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Anna Elisa Maria WAEGEMAN

Rudy Herman ROMEYNS

Opvolger(s):

Bart Emile MOORTGAT

Ingrid Norbertina Celestina
VAN GREMBERGEN
Anna Elisa Maria WAEGEMAN

Kandidaat-werkend lid OCMW:

Inge Marie ROGGEN

Opvolger(s):

Philippe Michel R. DECROCK

Vanwege de lijst nr. 8 (Vernieuwing):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Martine Helena DE COPPEL

Opvolger(s):

Roel VANSINA
Nancy Hermine BOGEMANS
Daniel Louis VAN
NIEUWENHUYSEN

Kandidaat-werkend lid OCMW:

Jean Pierre VAN DEN WYNGAERT

Opvolger(s):

Robin Louis VRANCKX
Nancy Hermine BOGEMANS
Roel VANSINA

Vanwege de lijst nr. 9 (UF):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Arlette VANWINKEL

Opvolger(s):
Kandidaat-werkend lid OCMW:

Jean Auguste Joseph DEWIT

Jean Auguste Joseph DEWIT

Opvolger(s):

Arlette VANWINKEL

Overwegende dat voor elk kandidaat-werkend lid één of meer kandidaat-opvolgers zijn
vermeld;
Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met
hun voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de respectievelijke
voordrachtsaktes;
Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn op alle voordrachtsaktes;
Overwegende dat alle voordrachtsaktes ondertekend werden door ten minste de
meerderheid van de verkozenen van eenzelfde lijst;
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de
wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van deze voordrachtsaktes;
Overwegende dat hierbij geen opmerkingen werden geformuleerd;
Overwegende dat ook 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 kandidaatopvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte;
Gelet op de opgestelde kandidatenlijst;
Overwegende dat de voordrachtsakten tijdig ter inzage hebben gelegen;

Gezien de gemeenteraad van Grimbergen derhalve op 2 januari 2013 voor de legislatuur
2013-2018 op rechtsgeldige wijze kon overgegaan tot de verkiezing van de leden van de
raad van maatschappelijk welzijn van Grimbergen;
Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij
stemmen heeft, zijnde zes;
Overwegende dat enkel op kandidaat-werkende leden kan worden gestemd;
Overwegende dat de stembiljetten conform deze bepaling werden opgemaakt;
Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming
plaatsvindt;
Overwegende dat de stemopneming gebeurt door de voorzitter van de gemeenteraad
bijgestaan door de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd, nl. Elke WOUTERS en
Jelle DE WILDE;
Overwegende dat bij de stemopneming 198 stembrieven werden geteld, waarvan
•
0 blanco stembiljetten;
•
0 ongeldige stembiljetten;
•
198 geldige stembiljetten.
Overwegende dat - louter informatief - het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op 17;
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

Gilbert BROOTHAERS

17

Martine DE COPPEL

18

Roger DE MUNCK

17

Philippe DECROCK

21

Jean DEWIT

0

Tom MENSALT

17

Geertrui OLBRECHTS

17

Inge ROGGEN

0

Rudy ROMEYNS

21

Jozef SMETS

0

Marnix SNAUWAERT

17

Jean Pierre VAN DEN WYNGAERT

18

Bart VAN HUMBEECK

17

Arlette VANWINKEL

18

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

Gilbert Freddy BROOTHAERS
Opvolger:

Werkend lid OCMW:

Jozef Ferdinand SMETS

Martine Helena DE COPPEL
Opvolgers:

Roel VANSINA
Nancy Hermine BOGEMANS
Daniel Louis VAN

NIEUWENHUYSEN
Werkend lid OCMW:

Roger François Louis DE MUNCK
Opvolgers:

Ann SELLESLAGH
Elsje Roza Felix HANSSENS

Werkend lid OCMW:

Philippe Michel R. DECROCK
Opvolger:

Werkend lid OCMW:

Tom MENSALT
Opvolger:

Werkend lid OCMW:

Elsje Roza Felix HANSSENS

Geertrui OLBRECHTS
Opvolger:

Werkend lid OCMW:

Anna Elisa Maria
WAEGEMAN

Jozef Ferdinand SMETS

Rudy Herman ROMEYNS
Opvolgers:

Bart Emile MOORTGAT
Ingrid Norbertina Celestina
VAN GREMBERGEN
Anna Elisa Maria
WAEGEMAN

Werkend lid OCMW:

Marnix Joseph SNAUWAERT
Opvolgers:

Marc Rogier ROELANDT
Geertrui Louisa VERNIEUWE
Marleen Yvonne AERTS

Werkend lid OCMW:

Jean Pierre VAN DEN WYNGAERT
Opvolgers:

Robin Louis VRANCKX
Nancy Hermine BOGEMANS
Roel VANSINA

Werkend lid OCMW:

Bart Johan VAN HUMBEECK
Opvolger:

Werkend lid OCMW:

Jozef Ferdinand SMETS

Arlette VANWINKEL
Opvolger:

Jean Auguste Joseph
DEWIT

Gelet op het feit dat bij de volgende verkozen werkende leden op de akte van voordracht
een datum werd opgegeven waarop zij hun ambt, voor het einde van de legislatuur,
zullen neerleggen:
•
Roger DE MUNCK: 31 december 2015;
•
Rudy ROMEYNS: 31 december 2015;
•
Jean Pierre VAN DEN WYNGAERT: 31 december 2015;
Gelet op het feit dat bij de volgende opvolger een datum werd opgegeven waarna hij niet
langer als opvolger in aanmerking zal worden genomen:
•
Bart MOORTGAT: 31 december 2015;
Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van de 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
de volgende raadsleden die daartoe de wens hebben uitgedrukt:
•
Trui OLBRECHTS
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft
afgekondigd;
Overwegende dat deze uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt;

BESLIST:
Artikel 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 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:
Verkozen werkend lid

Opvolgers in precieze volgorde

Voornaam en naam

Einddatum
mandaat

Voornaam en naam

Einddatum
mandaat

Gilbert Freddy
BROOTHAERS

Geen

Jozef Ferdinand SMETS

Geen

Martine Helena DE COPPEL

Geen

Roel VANSINA

Geen

Nancy Hermine
BOGEMANS

Geen

Daniel Louis VAN
NIEUWENHUYSEN

Geen

Ann SELLESLAGH

Geen

Elsje Roza Felix
HANSSENS

Geen

Roger François Louis DE
MUNCK

31-12-2015

Philippe Michel R. DECROCK

Geen

Anna Elisa Maria
WAEGEMAN

Geen

Tom MENSALT

Geen

Elsje Roza Felix
HANSSENS

Geen

Geertrui OLBRECHTS

Geen

Jozef Ferdinand SMETS

Geen

Rudy Herman ROMEYNS

31-12-2015

Bart Emile MOORTGAT

31-12-2015

Ingrid Norbertina
Celestina VAN
GREMBERGEN

Geen

Anna Elisa Maria
WAEGEMAN

Geen

Marc Rogier ROELANDT

Geen

Geertrui Louisa
VERNIEUWE

Geen

Marleen Yvonne AERTS

Geen

Robin Louis VRANCKX

Geen

Nancy Hermine

Geen

Marnix Joseph SNAUWAERT

Jean Pierre VAN DEN
WYNGAERT

Geen

31-12-2015

BOGEMANS
Roel VANSINA

Geen

Bart Johan VAN HUMBEECK

Geen

Jozef Ferdinand SMETS

Geen

Arlette VANWINKEL

Geen

Jean Auguste Joseph
DEWIT

Geen

Art. 4.
Het dossier van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn bestaande uit twee afschriften van dit proces-verbaal met de stembiljetten, zowel de
geldige als de ongeldige en de blancostemmen, en alle nodige bewijsstukken - onverwijld
te bezorgen aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
7e zaak:

Aanstelling van de gemeenteontvanger en financieel beheerder

Gelet op het gemeentedecreet van 15-7-2005, artikels 76 en 308 in het bijzonder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7-9-2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15-7-2005 en van
het decreet van 29-6-2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15-7-2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15-7-2005,
artikel 3 in het bijzonder;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19-10-2012 betreffende de start van de nieuwe
lokale en provinciale bestuursperiode vanaf 1-1-2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28-6-2012 betreffende de definitieve
benoeming van de heer Jan PLETINCKX als gemeenteontvanger met ingang van 1-92011;
Overwegende dat het om een ambthalve heraanstelling van de ontvanger als financieel
beheerder gaat en dat onderhavige beslissing aldus een gebonden bevoegdheid van de
gemeenteraad betreft;
Overwegende dat het voorwerp van de beslissing niet kan worden beschouwd als een
aangelegenheid die de persoonlijke levenssfeer raakt en aldus geen besloten vergadering
vereist in de zin van artikel 28, §1, 1° van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de verplichting opgenomen in voormeld artikel 3 van het besluit van de
Vlaamse regering van 7-9-2012 ook niet noodzaakt tot een geheime stemming in de zin
van artikel 35, §2, 3° van het gemeentedecreet;
BESLIST:
Enig artikel.
De heer Jan PLETINCKX, gemeenteontvanger aan te stellen als financieel beheerder met
ingang van 1-1-2013 en met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk
statuut met toepassing van artikel 308, §1, 3° van het gemeentedecreet van 15-7-2005.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

Hans Habils

de voorzitter

Jos Smets

