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Kennisneming geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018

Feiten en context
Op 18 december 2018 werden de nieuw verkozen gemeenteraadsleden opgeroepen
overeenkomstig artikel 6 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor tot een
nieuwe voorzitter van de gemeenteraad is verkozen op grond van artikel 6 § 2 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Op basis van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
stond de uitslag van de algemene telling van de stemmen en de namen van de kandidaten die
tot gemeenteraadslid of opvolger verkozen zijn ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018 vast.
Op 5 december 2018 besliste de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat de
verkiezingsresultaten van de op 14 oktober 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezingen in
onze gemeente geldig worden verklaard. De gemeenteraad nam hiervan kennis tijdens de
gemeenteraadszitting van 17 december 2018.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018.
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Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
De nieuw verkozen gemeenteraadsleden werden op 18 december 2018 opgeroepen
overeenkomstig artikel 6 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor tot een
nieuwe voorzitter van de gemeenteraad is verkozen op grond van artikel 6 § 2 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
De procedure voor de benoeming van de burgemeester op basis van de akte van voordracht
wordt geregeld in de artikelen 58 en 59 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Op 26 oktober 2018 werd een akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester voor de
gemeente De Pinte ingediend bij de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Met die akte
werd de heer Vincent Van Peteghem voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de
gemeente De Pinte.
De akte van voordracht werd ontvankelijk verklaard en de heer Vincent Van Peteghem wordt
benoemd tot burgemeester van de gemeente De Pinte met ingang van 1 januari 2019 bij
ministerieel besluit van 10 december 2018.
De heer Vincent Van Peteghem heeft de eed afgelegd in handen van de waarnemende
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen op vrijdag 21 december 2018.
Op basis van artikel 59 tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur geldt deze eedaflegging
ook als eedaflegging als gemeenteraadslid.
De heer Vincent Van Peteghem heeft aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van
burgemeester opgenomen.
Hogere regelgeving




Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018
Ministerieel besluit van 10 december 2018 houdende de benoeming van de heer Van
Peteghem Vincent tot burgemeester van de gemeente De Pinte

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming van de heer Vincent Van Peteghem tot
burgemeester bij ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 december 2018 met
ingang van 1 januari 2019 voor een periode van zes jaar.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de heer Vincent Van Peteghem in
handen van de waarnemende gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen op datum van 21
december 2018.
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Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging

Feiten en context
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen goedgekeurd op datum van 5 december 2018 waardoor deze
verkiezing geldig werd verklaard.
De nieuw verkozen gemeenteraadsleden werden op 18 december 2018 opgeroepen
overeenkomstig artikel 6 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor tot een
nieuwe voorzitter van de gemeenteraad is verkozen op grond van artikel 7 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Uit het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 blijkt
dat de volgende personen als gemeenteraadsleden werden verkozen verklaard:
Agache Kristof, Demunck Benedikte, Gryffroy Leen, Van Peteghem Vincent, Van Lancker
Lieve, Van Peteghem Martin, Rombaut Willem, Reyntjens Laure, Blomme Guy, Van
Nieuwenhuyze Antoine, Thienpont Liselotte, Ghyselinck Kathleen, Van de Velde Erik, Gomes
Evelyne, Verleyen Christel, Claeys Hilde, Dejonghe Trudo, Vanbiervliet Wim, Van Den Abbeele
Marthe, Quintyn Ina, Vermeyen Lutgard.
De kandidaten zijn op een wettige wijze verkozen en tegen de verkiezing van de kandidaten
zijn geen bezwaren geuit.
Gemeente De Pinte
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De heer Vincent Van Peteghem werd bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 december 2018
tot burgemeester van de gemeente benoemd met ingang van 1 januari 2019 en met het oog
op de uitoefening van deze functie heeft hij op 21 december 2018 in handen van de
provinciegouverneur de voorgeschreven eed afgelegd. Conform artikel 59 tweede lid van het
Decreet Lokaal Bestuur geldt deze eedaflegging tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid
in de zin van artikel 6 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur.
In de zitting van heden 2 januari 2019 neemt de gemeenteraad kennis van de afstand van
mandaat van rechtswege van het verkozen raadslid op de lijst nr. 3 de heer Martin Van
Peteghem ten gevolge van een onverenigbaarheid op basis van artikel 10, lid 1, 7° van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Mevrouw Ann Vandenbussche is gerangschikt als eerst opvolgend verkozen gemeenteraadslid
op de lijst nr. 3. Mevrouw Ann Vandenbussche dient dan ook in opvolging van de heer Martin
Van Peteghem te worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid en kan toegelaten worden tot de
eedaflegging van gemeenteraadslid.
Elk verkozen gemeenteraadslid diende een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een
recent uittreksel uit het strafregister model 1 en een verklaring op eer dat men zich niet
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid voorzien in artikel 10 van het Decreet
Lokaal Bestuur voor te leggen.
De geloofsbrieven van de volgende verkozen gemeenteraadsleden zijn onderzocht en
goedgekeurd:
Agache Kristof lijst nr. 2
Blomme Guy lijst nr. 3
Claeys Hilde lijst nr. 7
Dejonghe Trudo lijst nr. 7
Demunck Benedikte lijst nr. 2
Ghyselinck Kathleen lijst nr. 3
Gomes Evelyne lijst nr. 6
Gryffroy Leen lijst nr. 2
Quintyn Ina lijst nr. 7
Reyntjens Laure lijst nr. 3
Rombaut Willem lijst nr. 3
Thienpont Liselotte lijst nr. 3
Vanbiervliet Wim lijst nr. 7
Van Den Abbeele Marthe lijst nr. 7
Vandenbussche Ann lijst nr. 3
Van de Velde Erik lijst nr. 3
Van Lancker Lieve lijst nr. 3
Van Nieuwenhuyze Antoine lijst nr. 3
Verleyen Christel lijst nr. 6
Vermeyen Lutgard lijst nr. 7.
De in artikel 6 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur voorgeschreven eed “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” werd door de verkozen
gemeenteraadsleden afgelegd in handen van de uittredend voorzitter van de gemeenteraad
de heer Wim Vanbiervliet, met uitzondering van de heer Vanbiervliet zelf. De heer
Vanbiervliet legde de eed af in handen van de burgemeester.
Door de eedaflegging worden de nieuwverkozen gemeenteraadsleden ambtsbevoegd.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van rechtswege van de heer
Martin Van Peteghem en van de opvolging door mevrouw Ann Vandenbussche.
Artikel 2.
De gemeenteraad onderzoekt en keurt de geloofsbrieven goed en neemt akte van de
eedaflegging en vervolgens worden (in alfabetische volgorde):
Agache Kristof, Blomme Guy, Claeys Hilde, Dejonghe Trudo, Demunck Benedikte, Ghyselinck
Kathleen, Gomes Evelyne, Gryffroy Leen, Quintyn Ina, Reyntjens Laure, Rombaut Willem,
Thienpont Liselotte, Vanbiervliet Wim, Van Den Abbeele Marthe, Vandenbussche Ann, Van de
Gemeente De Pinte
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Velde Erik, Van Lancker Lieve, Van Nieuwenhuyze Antoine, Van Peteghem Vincent, Verleyen
Christel en Vermeyen Lutgard als gemeenteraadslid geïnstalleerd.
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Vaststelling van de fracties

Feiten en context
Het algemene principe stelt dat het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op
eenzelfde lijst verkozen zijn, één fractie vormen.
Voor de voorbije gemeenteraadsverkiezingen zijn er geen partijen die samen een kartellijst
hebben gevormd.
Partijen kunnen zich verenigen om één fractie te vormen.
Geen enkele partij heeft de wens uitgedrukt om samen met een andere partij één fractie te
vormen.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Besluit:
Enig artikel.
Voor de volgende ambtsperiode zullen de volgende fracties aantreden in de gemeenteraad:

N-VA (lijst 2) – Kristof Agache, Benedikte Demunck en Leen Gryffroy
 CD&V (lijst 3) – Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Ann Vandenbussche,
Willem Rombaut, Laure Reyntjens, Guy Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze, Liselotte
Thienpont, Kathleen Ghyselinck en Erik Van De Velde
 Open VLD (lijst 6) - Evelyne Gomes en Christel Verleyen
 Ruimte (lijst 7) – Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Wim Vanbiervliet, Marthe Van Den
Abbeele, Ina Quintyn en Lutgard Vermeyen.
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Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Feiten en context
De nieuw verkozen gemeenteraadsleden werden opgeroepen bij schrijven van 18 december
2018 overeenkomstig artikel 6 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor tot een
nieuwe voorzitter van de gemeenteraad is verkozen op grond van artikel 6 § 2 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 6 §7 van het Decreet Lokaal Bestuur legt de verplichting tot het vaststellen van de
rangorde van de gemeenteraadsleden op.
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van anciënniteit van de raadsleden. De
anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft
uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag onderbroken zijn.
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing
van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald de voorkeur. In geval
van gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat kandidaat was
op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van heden 2 januari 2019 houdende de installatie van de
gemeenteraadsleden en de eedaflegging

Besluit:
Enig artikel.
Gemeente De Pinte
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De rangorde van de raadsleden wordt als volgt
Volgnummer
Datum
1ste ambtsaanva
arding als
Naam en
gemeenteraadslid
voornaam
van de
raadsleden
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6

Vanbiervliet
02.01.2001
Wim
Blomme Guy
03.01.1989
Claeys Hilde
02.01.2007
Van Lancker
02.01.2007
Lieve
Rombaut
02.01.2007
Willem
Van
02.01.2007
Nieuwenhuyze
Antoine
Van Peteghem 02.01.2013
Vincent
Dejonghe
02.01.2013
Trudo
Demunck
02.01.2013
Benedikte
Vermeyen
02.01.2013
Lutgard
Reyntjens
02.01.2013
Laure
Ghyselinck
03.02.2014
Kathleen
Gryffroy Leen 06.03.2017
Verleyen
23.10.2017
Christel
Thienpont
02.01.2019
Liselotte
Van de Velde 02.01.2019
Erik
Vandenbussche 02.01.2019
Ann
Agache Kristof 02.01.2019
Van Den
02.01.2019
Abbeele Marthe
Gomes Evelyne 02.01.2019
Quintyn Ina
02.01.2019

vastgesteld:
VERKIEZING VAN 14-10-2018
In aanmerking
komende
dienstouderdom Datum
Aantal
Leeftijd
eedaflegging bekomen
stemmen
18 j
02.01.2019 365
41
13 j 4 m
12 j
12 j

02.01.2019 596
02.01.2019 1098
02.01.2019 781

69
47
59

12 j

02.01.2019 749

53

12 j

02.01.2019 552

73

6j

21.12.2018 2444

38

6j

02.01.2019 409

54

6j

02.01.2019 356

43

6j

02.01.2019 226

57

5j8m

02.01.2019 704

26

2j5m

02.01.2019 427

55

1j9m
1j2m

02.01.2019 183
02.01.2019 144

53
50

-

02.01.2019 443

22

-

02.01.2019 403

56

-

02.01.2019 382

48

-

02.01.2019 349
02.01.2019 305

43
22

-

02.01.2019 255
02.01.2019 236

48
35

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Feiten en context
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor tot een
nieuwe voorzitter van de gemeenteraad is verkozen op grond van artikel 6 § 2 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
De gemeenteraad verkiest op de installatievergadering onder de gemeenteraadsleden van
Belgische nationaliteit een voorzitter.
De verkiezing gebeurt op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de
helft van de gemeenteraadsleden en van de gemeenteraadsleden verkozen op dezelfde lijst
als de voorgedragen kandidaat.
De akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter werd op 20 december 2018 aan de
algemeen directeur overhandigd, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van
de gemeenteraad. De algemeen directeur overhandigde deze akte ter zitting en na de
eedaflegging van de gemeenteraadsleden aan de voorzitter van de installatievergadering.
Gemeente De Pinte
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De voorzitter van de installatievergadering stelt vast dat de akte van voordracht ontvankelijk
is overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de
einddatum van het mandaat en maakt geen melding van diegene die hem zal opvolgen voor
de resterende duurtijd van het mandaat.
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd waardoor
er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van
de kandidaat-voorzitter van 20 december 2018.
Artikel 2.
De gemeenteraad verklaart de voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Kathleen
Ghyselinck, gemeenteraadslid, verkozen als voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck neemt het ambt van voorzitter over.
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Verkiezing van de schepenen en eedaflegging

Feiten en context
Bij beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 werden de
resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 goedgekeurd.
De gemeenteraadsleden hebben de eed afgelegd tijdens de installatievergadering van heden
2 januari 2019.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd ondertekend door
meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 14 oktober
2018 deelnamen en de eed hebben afgelegd en tevens voor elk van de kandidaat-schepenen
ondertekend is door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen
als de voorgedragen kandidaten en de eed hebben afgelegd.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de
algemeen directeur op 30 oktober 2018. De algemeen directeur heeft op 31 oktober 2018 een
afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd en dit in
uitvoering van artikel 43 § 1 laatste lid van het Decreet Lokaal Bestuur.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd door de algemeen
directeur ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad
aan de algemeen directeur werd overhandigd.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen betrekking heeft op personen van verschillend geslacht.
Er wordt een gezamenlijke voordracht van de volgende kandidaten gedaan:
- de heer Willem Rombaut, eerste schepen, lijst nr. 3
- de heer Kristof Agache, tweede schepen, lijst nr. 2
- mevrouw Laure Reyntjens, derde schepen, lijst nr. 3
- mevrouw Benedikte Demunck, vierde schepen, lijst nr. 2.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen aan de voorwaarden van artikel 43, §1 en 2 van het Decreet Lokaal
Bestuur voldoet. De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen wordt
bijgevolg ontvankelijk verklaard.
Door de indiening van een geldige voordrachtsakte is het aantal schepenen voor de rest van
de legislatuur bepaald, zijnde 4. De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting
mee aan de gemeenteraad.
De in artikel 44 van het Decreet Lokaal Bestuur voorgeschreven eed “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” wordt door de verkozen schepenen
afgelegd in handen de burgemeester.
Gemeente De Pinte
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De volgende verkozen schepenen zijn uitgenodigd tot de eedaflegging en hebben deze
afgelegd:
- de heer Willem Rombaut, eerste schepen, lijst nr. 3
- de heer Kristof Agache, tweede schepen, lijst nr. 2
- mevrouw Laure Reyntjens, derde schepen, lijst nr. 3
- mevrouw Benedikte Demunck, vierde schepen, lijst nr. 2.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van
de kandidaat-schepenen.
Artikel 2.
De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, namelijk:
1ste schepen: Willem Rombaut – lijst nr. 3
2de schepen: Kristof Agache – lijst nr. 2
3de schepen: Laure Reyntjens – lijst nr. 3
4de schepen: Benedikte Demunck – lijst nr. 2
Artikel 3.
De gemeenteraad stelt vast dat de volgende verkozen schepenen de bij artikel 44 van het
Decreet Lokaal Bestuur voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de
burgemeester:
1ste schepen: Willem Rombaut
2de schepen: Kristof Agache
3de schepen: Laure Reyntjens
4de schepen: Benedikte Demunck.
Artikel 4.
De gemeenteraad neemt akte 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 4.
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Verkiezing van de politieraadsleden

Feiten en context
Artikel 18 van de WGP bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaats heeft
tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen
10 dagen.
De politieraad van de meergemeentezone wordt overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de
WGP van 7 december 1998, samengesteld uit 17 verkozen leden.
De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 12, tweede lid van de WGP, over te gaan tot
verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad.
Elk van de 21 gemeenteraadsleden beschikt overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7
december 1998 over 3 stemmen.
Mevrouw de burgemeester Hilde Claeys heeft op 4 december 2018 aan de verkozenen van de
gemeenteraad een nota bezorgd, hen informerende omtrent de regels die van toepassing zijn
voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten.
Er werden 4 voordrachtakten ingediend op 13 december 2018 om 14u 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.
De hierna vermelde kandidaten zijn in deze akten, welke ondertekend werden door de
volgende gemeenteraadsleden, voordragen:
1. werden voorgedragen door de heer Kristof Agache, mevrouw Benedikte Demunck en
mevrouw Leen Gryffroy, verkozenen van de lijst nr. 2, N-VA:
kandidaat effectief lid
eerste opvolger
tweede opvolger
Leen Gryffroy
Benedikte Demunck
Kristof Agache
2. werden voorgedragen door de heer Vincent Van Peteghem, mevrouw Godelieve Van
Lancker, mevrouw Laure Reyntjens, mevrouw Kathleen Ghyselinck, mevrouw Liselotte

Gemeente De Pinte
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Thienpont, de heer Guy Blomme en de heer Willem Rombaut, verkozenen van de lijst nr. 3,
CD&V:
kandidaat effectief lid
eerste opvolger
Erik Van de Velde
/
Antoine Van Nieuwenhuyze
/
3. werden voorgedragen door mevrouw Evelyne Gomes en mevrouw Christel Verleyen,
verkozenen van de lijst nr. 6, Open VLD:
kandidaat effectief lid
eerste opvolger
Evelyne Gomes
Christel Verleyen
4. werden voorgedragen door mevrouw Hilde Claeys, de heer Trudo Dejonghe, de heer Wim
Vanbiervliet, mevrouw Marthe Van Den Abbeele, mevrouw Ina Quintyn en mevrouw Lutgard
Vermeyen, verkozenen van de lijst nr. 7, Ruimte:
kandidaat effectief lid
eerste opvolger
tweede opvolger
Wim Vanbiervliet
Hilde Claeys
Marthe Van Den Abbeele
De kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het K.B.
van 20 december 2000 op grond van voormelde voordrachtakten luidt als volgt:
kandidaat effectief lid
eerste opvolger
tweede opvolger
Evelyne Gomes
Christel Verleyen
/
° 26/01/1970
° 25/08/1968
zelfstandige
ambtenaar
Leen Gryffroy
Benedikte Demunck
Kristof Agache
° 06/05/1965
° 21/06/1975
° 18/04/1975
bediende
bediende
bediende
Wim Vanbiervliet
Hilde Claeys
Marthe Van Den Abbeele
° 06/10/1977
° 03/01/1971
° 06/02/1996
advocaat
binnenhuisarchitect
student
Erik Van de Velde
/
/
° 13/06/1962
gepensioneerde
Antoine Van Nieuwenhuyze
/
/
° 08/05/1945
gepensioneerde
Op grond van artikel 10 van het K.B. van 20 december 2000 staan de twee jongste
raadsleden in leeftijd de burgemeester bij bij de verrichtingen van de stemming en de
stemopneming, nl. mevrouw Liselotte Thienpont en mevrouw Marthe Van Den Abbeele.
21 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming in openbare zitting.
Elk raadslid krijgt 3 stembiljetten ter beschikking gesteld en dit overeenkomstig artikel 16 van
WGP.
63 stembiljetten worden aangetroffen in de stembus.
Deze stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters.
Bij de stemopneming worden de geldige, respectievelijk ongeldige en blanco-stembiljetten
gerangschikt en geteld en apart gelegd.
De stemopneming levert het volgende resultaat op:
geen blanco stembiljetten
geen ongeldige stembiljetten
63 geldige stembiljetten
Bij de stemopneming worden vervolgens de geldige stembiljetten gerangschikt en geteld
volgens de naam van het kandidaat-werkend lid waarvoor een stem is uitgebracht.
Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden
Aantal bekomen stemmen
Gomes Evelyne
11 stemmen
Gryffroy Leen
13 stemmen
Vanbiervliet Wim
13 stemmen
Van de Velde Erik
13 stemmen
Van Nieuwenhuyze Antoine
13 stemmen
Totaal aantal stemmen:
63 stemmen
De stemmen werden uitgebracht op naam van de regelmatig voorgedragen effectieve leden.
Het verkiesbaarheidscijfer wordt als volgt bepaald:
teller: aantal gemeenteraadsleden x stembiljetten
noemer: aantal te verkiezen leden + 1
21 x 3 = 63 stembiljetten; 63 gedeeld door 5 (nl. 4+1) = 12,6 – afgerond 13.
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Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat mevrouw Leen Gryffroy, de heer Wim Vanbiervliet,
de heer Erik Van de Velde en de heer Antoine Van Nieuwenhuyze de kandidaat-effectieve
leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, worden verkozen.
De verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door alle kandidaat-effectieve leden en hun
opvolgers.
Geen van de verkozen werkende leden bevinden zich in een situatie van onverenigbaarheid.
Op grond van artikel 13 van het K.B. van 20 december 2000 wordt over het hele verloop van
de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, staande de vergadering, een
proces-verbaal opgemaakt, dat wordt overgeschreven in het register der notulen van de
Gemeenteraad. Het proces-verbaal moet uitdrukkelijk vermelden dat de stemming geheim
was. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de burgemeester, de gemeenteraadsleden
die hem bijstaan en de algemeen directeur, alsmede door de gemeenteraadsleden die daartoe
de wens uitdrukken.
Het dossier en het proces-verbaal wordt overeenkomstig artikel 18bis WGP en artikel 15 van
het K.B. van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in de gemeenteraad van de leden
van de politieraad onverwijld in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie gezonden.
Origineel werd getekend door:
de heer Vincent Van Peteghem, burgemeester
mevrouw Liselotte Thienpont en mevrouw Marthe Van Den Abbeele, de jongste twee
gemeenteraadsleden die geen kandidaat effectief lid waren
mevrouw Evelyne Gomes
mevrouw Leen Gryffroy
de heer Wim Vanbiervliet
de heer Erik Van de Velde
de heer Antoine Van Nieuwenhuyze
mevrouw Veerle Goethals, algemeen directeur
Hogere regelgeving





Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus - kortweg WGP genoemd
Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 van de FOD Binnenlandse Zaken
betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een
meergemeentezone

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de lijst van de verkozen effectieve leden en van hun
opvolgers opgesteld en afgekondigd door de burgemeester van de gemeenteraad.
Artikel 2.
De volgende effectieve leden en hun opvolgers zijn verkozen:
Verkozen zijn tot effectief lid van de
De kandidaten, die als opvolgers voor elk
politieraad:
hiernaast vermeld verkozen effectief werden
voorgedragen, van rechtswege en in de
volgorde van de voordrachtakte de opvolgers
zijn van deze verkozen effectieve leden
Benedikte Demunck
Leen Gryffroy
Kristof Agache
Hilde Claeys
Wim Vanbiervliet
Marthe Van Den Abbeele
/
Erik Van de Velde
/
Antoine Van Nieuwenhuyze
/
/
Artikel 3.
Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld per aangetekende zending doorgestuurd aan
de deputatie. Het dossier bevat twee afschriften van het proces-verbaal met de
stembiljetten, zowel de geldige als de ongeldige en alle nodige bewijsstukken.
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Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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