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Notulen gemeenteraad  
7 januari 2019 

 

Aanwezig: Richard Bastanie, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans Soetemans, Rudy Willems, 
Mieke Maes, schepenen 

 Jozef Oorts, Paula Henderickx, May Peeters, Paul Stulens, Luc 
Verelst, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria 
Van Rompaey, Ward Peeters, Tom Van Bergen, Monique Suls en 
Emily Sterkmans gemeenteraadsleden 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

Verontschuldigd: - 
 

Proces-verbaal van de installatie van de gemeenteraad 

Heden, zeven januari tweeduizend en negentien te twintig uur, is de gemeenteraad 
samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Bastanie R., uittredend voorzitter. 

OPENBAAR 

1. Kennisname van de beslissing van de raad voor 
verkiezingsbetwisting houdende de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204. 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van 
sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, artikel 28. 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6. 

Gelet op de voorlezing door de heer Bastanie Richard, uittredend voorzitter, van het 
besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen van 5 
december 2018, houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 voor wat de zetelverdeling en de rangorde betreft, zoals meegedeeld bij 
brief van 10 december 2018. 

NEEMT AKTE VAN: 

de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 

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

De gemeenteraad, 
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Gelet op de artikelen 58 tot 62 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, 
houdende de benoeming van de burgemeester. 

Gelet op de omzendbrief ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per 
brief op 10 december 2018. 

Gelet op de indiening van de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester van de 
heer Van Hove Lucas bij de gouverneur. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding van 18 december 2018, waarbij de heer 
Van Hove Lucas benoemd wordt tot burgemeester van de gemeente Zandhoven met 
ingang van 1 januari 2019. 

Gelet op de eedaflegging van de heer Van Hove Lucas in handen van de gouverneur op 
21 december 2018, zoals bevestigd in de berichtgeving van mevrouw gouverneur van 16 
december 2018. 

Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester 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 KENNIS IN OPENBARE ZITTING 

van de benoeming en de eedaflegging van de heer Van Hove Lucas als burgemeester met 
ingang van 1 januari 2019. 

3. Installatie van de gemeenteraadsleden: afstand van mandaat, 
onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 
169. 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 49 en 59. 

Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden geldig verklaard op 5 december 
2018. 

Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezing van Zandhoven van 14 
oktober 2018, waaruit blijkt dat als gemeenteraadslid verkozen zijn: 

– voor lijst nr. 2 (N-VA)        
De heren Helsen Pieter, Peeters Ward, Van Bergen 
Tom, mevrouw Suls Monique, de heren Stulens 
Dieter en Van den Bergh Bart. 

– voor lijst nr. 3 (CD&V)  

De heren Van Hove Lucas, Geens Joris, Van 
Staeyen Steven, Soetemans Hans, Willems Rudolf, 
mevrouw Maes Mieke, de heren Lauwereys Jelle, 
Vercammen Dirk, mevrouw Peeters May, mevrouw 
Henderickx Paula, de heer Verelst Luc, mevrouw 
Van Rompaey Maria, de heer Oorts Jef en mevrouw 
Bossaerts Betty. 

– voor lijst nr. 4  (GROEN)         De heer De Vlam Jordi. 

– voor lijst nr. 5 (VLAAMS BELANG)  De heer Stulens Paul en mevrouw De Moor Mieke. 
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Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk 
ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door de heer Stulens Dieter, 
wonende te xxxxx, xxxxx, op 5 december 2018. 

Overwegende dat de heer Vertruyen Oliver, wonende te xxxxx, xxxxx, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tot eerste opvolger van lijst nr. 2 werd 
verkozen, lijst waarop de heer Stulens Dieter, die van het mandaat afstand doet, 
behoort. 

Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk 
ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door de heer Van den Bergh Bart, 
wonende te xxxxx, xxxxx, op 10 december 2018. 

Overwegende dat de heer Peeraer Joris, wonende te xxxxx, xxxxx, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tot tweede opvolger van lijst nr. 2 
werd verkozen, lijst waarop de heer Van den Bergh Bart, die van het mandaat afstand 
doet, behoort. 

Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk 
ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door de heer Peeraer Joris, 
wonende te xxxxx, xxxxx, op 13 december 2018. 

Overwegende dat mevrouw Vertruyen Nathalie, wonende te xxxxx, xxxxx, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tot derde opvolger van lijst nr. 2 werd 
verkozen, lijst waarop de heer Peeraer Joris, die van het mandaat afstand doet, behoort. 

Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk 
ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door mevrouw Vertruyen Nathalie, 
wonende te xxxxx, xxxxx, op 20 december 2018. 

Overwegende dat mevrouw Sterkmans Emily, wonende te xxxxx, xxxxx, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tot vierde opvolger van lijst nr. 2 werd 
verkozen, lijst waarop mevrouw Vertruyen Nathalie, die van het mandaat afstand doet, 
behoort. 

Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend en dat deze 
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 blijkt dat alle verkozenen en de respectieve 
opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich niet in een situatie van 
onverenigbaarheid te bevinden. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding van 18 december 2018, waarbij de heer 
Van Hove Lucas benoemd wordt tot burgemeester van de gemeente Zandhoven met 
ingang van 1 januari 2019. 

Overwegende dat de heer Van Hove Lucas op 21 december 2018 de eed als 
burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur en dat deze eedaflegging 
geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid. 

Overwegende dat de verkozen gemeenteraadsleden en de opvolgers van wie de 
geloofsbrieven werden goedgekeurd de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen” hebben afgelegd in openbare zitting en in handen van de 
uittredende voorzitter. 

BESLIST IN OPENBARE ZITTING: 

Artikel 1. 
Kennis te nemen van het vastgesteld afstand van mandaat door de heer Stulens Dieter, 
wonende te xxxxx, xxxxx, op 5 december 2018. 
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Artikel 2. 
Kennis te nemen van het vastgesteld afstand van mandaat door de heer Van den Bergh 
Bart, wonende te xxxxx, xxxxx, op 10 december 2018. 

Artikel 3. 
Kennis te nemen van het vastgesteld afstand van mandaat door de heer Peeraer Joris, 
wonende te xxxxx, xxxxx, op 13 december 2018. 

Artikel 4. 
Kennis te nemen van het vastgesteld afstand van mandaat door mevrouw Vertruyen 
Natalie, wonende te xxxxx, xxxxx op 20 december 2018. 

Artikel 5. 
De geloofsbrieven goed te keuren van: 

– voor lijst nr. 2 (N-VA)        
De heren Helsen Pieter, Peeters Ward, Van Bergen 
Tom, mevrouw Suls Monique, de heren Stulens 
Dieter en Van den Bergh Bart. 

– voor lijst nr. 3 (CD&V)  

De heren Van Hove Lucas, Geens Joris, Van 
Staeyen Steven, Soetemans Hans, Willems Rudolf, 
mevrouw Maes Mieke, de heren Lauwereys Jelle, 
Vercammen Dirk, mevrouw Peeters May, mevrouw 
Henderickx Paula, de heer Verelst Luc, mevrouw 
Van Rompaey Maria, de heer Oorts Jef en mevrouw 
Bossaerts Betty. 

– voor lijst nr. 4  (GROEN)         De heer De Vlam Jordi. 

– voor lijst nr. 5 (VLAAMS BELANG)  De heer Stulens Paul en mevrouw De Moor Mieke. 

Artikel 6. 
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van: 

– voor lijst nr. 2 (N-VA)        
De heren Helsen Pieter, Peeters Ward, Van Bergen 
Tom, mevrouw Suls Monique, de heren Stulens 
Dieter en Van den Bergh Bart. 

– voor lijst nr. 3 (CD&V)  

De heren Van Hove Lucas, Geens Joris, Van 
Staeyen Steven, Soetemans Hans, Willems Rudolf, 
mevrouw Maes Mieke, de heren Lauwereys Jelle, 
Vercammen Dirk, mevrouw Peeters May, mevrouw 
Henderickx Paula, de heer Verelst Luc, mevrouw 
Van Rompaey Maria, de heer Oorts Jef en mevrouw 
Bossaerts Betty. 

– voor lijst nr. 4  (GROEN)         De heer De Vlam Jordi. 

– voor lijst nr. 5 (VLAAMS BELANG)  De heer Stulens Paul en mevrouw De Moor Mieke. 

Artikel 7. 
Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn. 

4. Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

De gemeenteraad, 

De tabel van de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 
Volg-
nummer 

Naam en 
voornaam  
van de 
raadsleden. 

Datum van 
indiensttreding als 
gemeenteraadslid 
in het op heden 
niet onderbroken 
mandaat 

In aanmerking 
komende 
anciënniteit op 
basis van 
vorige 
legislaturen. 

 Verkiezing van 14 oktober 2018 
Gemeentelijk hoofdbureau Zandhoven 

Datum 
eedaflegging 

Aantal 
bekomen 
naamstemmen 

Geboortedatum 

1 Van Hove 
Lucas 

06.01.1983   burgemeester 2210 30.09.1961 

2 Oorts Jozef 06.01.1983   07.01.2019 330 28.04.1952 

3 Peeters Maria 02.01.1989   07.01.2019 399 24.08.1951 
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4 Willems 
Rudolf 

02.01.2001 14.02.2013 07.01.2019 734 06.07.1955 

5 Henderickx 
Paula 

02.01.2007 02.01.1995 - 
31.12.2000 

07.01.2019 396 09.07.1955 

6 Maes Mieke 07.01.2019 02.01.2001 - 
14.02.2013 

07.01.2019 800 18.12.1975 

7 Geens Joris 02.01.2007   07.01.2019 1356 03.05.1985 

8 Van Staeyen 
Steven 

02.01.2007   07.01.2019 1208 23.01.1970 

9 Stulens Paul 17.01.2008   07.01.2019 333 17.01.1955 

10 Soetemans 
Hans 

02.01.2013   07.01.2019 1121 14.01.1992 

11 Verelst Luc 02.01.2013   07.01.2019 379 15.03.1956 

12 Helsen Pieter 02.01.2013   07.01.2019 735 09.03.1980 

13 Vertruyen 
Oliver 

02.01.2013   07.01.2019 211 15.03.1980 

14 De Moor 
Mieke 

07.01.2019 02.01.2007 - 
31.12.2012 

07.01.2019 183 17.01.1955 

15 Vercammen 
Dirk 

14.02.2013   07.01.2019 421 9.06.1964 

16 Bossaerts 
Betty 

12.10.2017   07.01.2019 302 4.09.1960 

17 De Vlam Jordi 12.10.2017   07.01.2019 237 1.08.1993 

18 Lauwereys 
Jelle 

07.01.2019   07.01.2019 521 26.09.1995 

19 Van Rompaey 
Maria 

07.01.2019   07.01.2019 376 2.08.1953 

20 Peeters Ward 07.01.2019   07.01.2019 351 15.01.1991 

21 Van Bergen 
Tom 

07.01.2019   07.01.2019 333 13.10.1979 

22 Suls Monique 07.01.2019   07.01. 19 280 9.03.1963 

23 Sterkmans 
Emily 

07.01.2019   07.01. 19 195 16.06.1979 

5. Vaststelling van de fracties. 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 36 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, houdende de 
vorming van fracties. 

Gelet op omzendbrief ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één 
fractie vormen en geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende. 

Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich hebben verenigd om één fractie te vormen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De fracties worden als volgt vastgesteld: 

Officiële naam Lid vanaf Fractie 

Bossaerts Elisabeth 7 januari 2019 CD&V 

Geens Joris 7 januari 2019 CD&V 
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Officiële naam Lid vanaf Fractie 

Henderickx Paula 7 januari 2019 CD&V 

Lauwereys Jelle 7 januari 2019 CD&V 

Maes Mieke 7 januari 2019 CD&V 

Oorts Jozef 7 januari 2019 CD&V 

Peeters Maria 7 januari 2019 CD&V 

Soetemans Hans 7 januari 2019 CD&V 

Van Hove Lucas 7 januari 2019 CD&V 

Van Rompaey Maria 7 januari 2019 CD&V 

Van Staeyen Steven 7 januari 2019 CD&V 

Vercammen Dirk 7 januari 2019 CD&V 

Verelst Lucas 7 januari 2019 CD&V 

Willems Rudolf 7 januari 2019 CD&V 

De Vlam Jordi 7 januari 2019 Groen 

Helsen Pieter 7 januari 2019 N-VA ZANDHOVEN 

Peeters Ward 7 januari 2019 N-VA ZANDHOVEN 

Sterkmans Emily 7 januari 2019 N-VA ZANDHOVEN 

Suls Monique 7 januari 2019 N-VA ZANDHOVEN 

Van Bergen Tom 7 januari 2019 N-VA ZANDHOVEN 

Vertruyen Oliver 7 januari 2019 N-VA ZANDHOVEN 

De Moor Marie-Jeanne 7 januari 2019 VLAAMS BELANG 

Stulens Paul 7 januari 2019 VLAAMS BELANG 

6. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikelen 6, 7 en 8 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
houdende verkiezing van een voorzitter onder de gemeenteraadsleden. 

Gelet op de omzendbrief BA-2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per 
brief op 10 december 2018. 

Gelet op de overhandiging van gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter op naam van mevrouw Henderickx Paula aan de algemeen directeur op 17 
december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad. 

Gelet op de overhandiging van de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter door de algemeen directeur aan de voorzitter van de installatievergadering. 

Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de 
gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ondertekend werd door meer 
dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 14 oktober 
2018 deelnamen en tevens ondertekend is door een meerderheid van de personen die op 
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dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de 
ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen. 

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen 
kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid 
heeft afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient 
afgelegd te worden. 

Gelet op het feit dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen 
melding maakt van de einddatum van het mandaat en geen melding maakt van diegene 
die haar zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. 

BESLIST IN OPENBARE ZITTING: 

Artikel 1. 
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-voorzitter. 

Artikel 2. 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Henderickx Paula, wordt verkozen 
verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 7 januari 2019. 

7. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de artikelen 42, 43, 44 en 49 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 
2017, houdende verkiezing van de schepenen onder de gemeenteraadsleden. 

Gelet op de omzendbrief BA-2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per 
brief op 10 december 2018. 

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen 
werd overhandigd aan de algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde uiterlijk acht 
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad. 

Overwegende dat de algemeen directeur een afschrift van de gezamenlijke akte van 
voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd. 

Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen 
ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de 
verkiezingen van 14 oktober 2018 deelnamen 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 kandidaat-schepenen. 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dus de ontvankelijkheid van de 
akte kan bevestigen. 

Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte vier kandidaat-schepenen worden 
voorgedragen. 

Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat 
daarmee het aantal schepenen is vastgelegd. 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan 
de gemeenteraad. 
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Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn: 

- De heer Geens Joris als eerste schepen; 
- De heer Van Staeyen Steven als tweede schepen; 
- De heer Soetemans Hans als derde schepen; 
- De heer Willems Rudolf als vierde schepen. 

Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben 
afgelegd. 

Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van 
onverenigbaarheid bevindt. 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen 
geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen 
opvolgers worden aangeduid. 

Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze 
op de ontvankelijke voordrachtsakte weergegeven. 

BESLIST IN OPENBARE ZITTING: 

Artikel 1. 
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen. 

Artikel 2. 
Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen met name 4 schepenen. 

Artikel 3. 
De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de 
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van 
hun eedaflegging: 

Naam kandidaat-schepen Mandaat 

Geens Joris eerste schepen 

Van Staeyen Steven tweede schepen 

Soetemans Hans derde schepen 

Willems Rudolf vierde schepen 

8. Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de 
leden van de politieraad. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad. 

Gelet op de Omzendbrief van 13 november 2018 van de Minister van Binnenlandse 
Zaken, betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een 
meergemeentenzone. 

Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de politieraad 
plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of 
ten laatste binnen tien dagen; Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die 
geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is. 
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Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone ‘Zandhoven & Ranst’ 
overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld is 
uit zeventien verkozen leden. 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de 
meergemeentezone van rechtswege lid zijn van de politieraad en dat zij niet worden 
meegerekend in het overeenkomstig het te verkiezen aantal leden van de politieraad. 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet 
van 7 december 1998, dient over te gaan tot de verkiezing van zeven leden van de 
gemeenteraad als lid van de politieraad. 

Overwegende dat elk van de drieëntwintig raadsleden overeenkomstig artikel 16 van de 
wet van 7 december 1998, beschikt over vier stemmen. 

Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota 
heeft bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten 
en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van 
de kandidaten. 

Overwegende dat de burgemeester de datum en uur voor de overhandiging van de 
voordrachtsakten heeft vastgesteld op maandag 17 december 2018 tussen 11.00 en 
12.00 uur. 

Overwegende dat vier voordrachtakten werden 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: 

 

Namen effectief 
voorgedragen kandidaten 

Namen kandidaat-
opvolgers 

Namen verkozen voor de 
gemeenteraad die de 
voordracht deden 

Bossaerts Betty 
Lauwereys Jelle 
Oorts Jozef 
Peeters Maria 
Van Rompaey Maria 

 Van Hove Lucas 

Helsen Pieter 
Van Bergen Tom 
Vertruyen Oliver 

Vertruyen Oliver 
Sterkmans Emily 
Peeters Ward 

Helsen Pieter 

De Moor Marie-Jeanne Stulens Paul De Moor Marie-Jeanne 

De Vlam Jordi   Brangers Marjet 

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 
van het voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend 
als volgt: 

Kandidaat-effectieve leden Kandidaat-opvolgers voor elk hiernaast 
vermeld kandidaat effectief lid 

namen (in alfabetische orde) namen (zoals vermeld in de 
voordrachtakte) 

1. Naam: Bossaerts 
Voornamen: Elisabeth Jozef Louisa 

1. Naam:  
Voornamen:  

2. Naam: De Moor 1. Naam: Stulens  
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Gelet op het onderzoek bij de overhandiging van de voordrachtsakten of zij voldoen aan 
de artikelen 4 en 5, van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de 
verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad:- dat bij het onderzoek 
van de voordrachtsakte ingediend door het gemeenteraadslid Helsen Pieter, aan 
voornoemd raadslid werd medegedeeld dat een opvolger nl. mevrouw Sterkmans Emily 
op heden niet voldoet aan de voorwaarde dat ieder kandidaat effectief lid of kandidaat 
opvolger gemeenteraadslid moet zijn:- er werd door vermeld raadslid geantwoord dat 
mevrouw Sterkmans Emily bij de verkiezing van de politieraad, zij normaliter 
gemeenteraadslid zal zijn.  

Gelet op de instemming van de voorgedragen kandidaten met hun voordracht door een 
ondertekende verklaring op de akte van voordracht. 

Overwegende dat de voordrachtsakten en de door de burgemeester opgemaakte 
kandidatenlijst op de gemeentesecretarie zijn neergelegd waar de gemeenteraadsleden 
en de kandidaten er tijdens de diensturen kennis van hebben kunnen nemen. 

Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal 
opstelt over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, 
zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting. 

Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van 
de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare 
vergadering plaatsvinden. 

Stelt vast dat de heren Soetemans Hans en Peeters Ward, gemeenteraadsleden, (gezien 
de heren De Vlam Jordi en Lauwereys Jelle, zelf kandidaten zijn), de burgemeester 
bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming overeenkomstig 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000. 

Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het 
opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming. 

Voornamen: Marie-Jeanne Jozefa Voornamen: Paul Victor Florent 

3. Naam: De Vlam 
Voornamen: Jordi Luc Yvette 

1. Naam:  
Voornamen:  

4. Naam: Helsen 
Voornamen: Pieter 

1. Naam: Vertruyen 
Voornamen: Oliver Lodewijk Ivonne 

2.   Naam: Sterkmans 
Voornamen: Emily Diane Josephine 

5. Naam: Lauwereys 
Voornamen: Jelle 

1. Naam:  
Voornamen:  

6. Naam: Oorts 
Voornamen: Jozef August Joannes 

1. Naam:  
Voornamen:  

7. Naam: Peeters 
Voornamen: Maria Emerentia Francisca 

1. Naam:  
Voornamen:  

8. Naam: Van Bergen 
Voornamen: Tom 

1. Naam: Vertruyen 
Voornamen: Oliver Lodewijk Ivonne 

2.   Naam: Sterkmans 
Voornamen: Emily Diane Josephine 

9. Naam: Van Rompaey 
Voornamen: Maria Angelina Joanna 

1. Naam:  
Voornamen:  

10. Naam: Vertruyen 
Voornamen: Oliver Lodewijk Ivonne 

1. Naam: Sterkmans 
Voornamen: Emily Diane Josephine 

2. Naam: Peeters 
Voornamen: Ward 
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Overwegende dat de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in 
principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun 
opvolgers van de politieraad. 

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

GAAT OVER, 

in openbare vergadering en bij geheime stemming tot de verkiezing van de effectieve 
leden en hun opvolgers van de politieraad. 

- 23 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemming en ontvangen ieder 
4 stembiljetten. 

- 92 stembiljetten worden in de stembus gevonden en worden door de bijzitters aan 
de burgemeester overhandigd. 

De stemopneming van deze biljetten geeft het volgende resultaat: 

- 1 nietig stembiljet; 
- 1 blanco stembiljet; 
- 90 geldige stembiljetten. 

De op deze 90 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden Aantal bekomen stemmen: 

- Bossaerts Elisabeth 12 

- De Moor Marie-Jeanne 8 

- De Vlam Jordi 4 

- Helsen Pieter 10 

- Lauwereys Jelle 11 

- Oorts Jozef 10 

- Peeters Maria 11 

- Van Bergen Tom 12 

- Van Rompaey Maria 12 

- Vertruyen Oliver - 

Totaal aantal stemmen: 90 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen 
kandidaten effectieve leden. 

Stelt vast dat zeven kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben 
bekomen, verkozen zijn. 

Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat:  

verkozen zijn tot effectief lid van de 
politieraad: 

de kandidaten, die als opvolgers voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 
werden voorgedragen, van rechtswege en in 
volgorde van de voordrachtsakte de opvolgers 
zijn van deze verkozen effectieve leden: 

1. Bossaerts Elisabeth Jozef Louisa  

2. Helsen Pieter 1. Vertruyen Oliver Lodewijk Ivonne 

2. Sterkmans Emily Diane Josephine 

3. Lauwereys Jelle  

4. Oorts Jozef August Joannes  

5. Peeters Maria Emerentia Francisca  

6. Van Bergen Tom 1. Vertruyen Oliver Lodewijk Ivonne 
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2. Sterkmans Emily Diane Josephine 

7. Van Rompaey Maria Angelina Joanna  

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door: 

- de 7 verkozen kandidaat effectieve leden; 
- de 2 kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze zeven kandidaat-effectieve 

leden. 

Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één 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, onverwijld per 
aangetekende zending naar de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen worden 
gezonden.  

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
 

de algemeen directeur, de raadsleden-bijzitters, de burgemeester, 
Smeets Annick  Soetemans Hans, Peeters Ward     Van Hove Luc 

 ___________________________________________________________ 

Na de ondertekening van dit proces-verbaal kondigt de Burgemeester in openbare zitting 
de verkiezingsuitslag af en hij verklaart dat tot effectief-lid en tot hun opvolgers de 
personen verkozen zijn zoals hieronder vermeld:  

Naam en voornaam van het verkozen 
affectief lid 

Naam en voornamen van de opvolgers in de 
volgorde waarin die zijn voorbestemd om het 
effectief lid te vervangen 

1. Bossaerts Elisabeth Jozef Louisa 1. 

2. Helsen Pieter 1. Vertruyen Oliver Lodewijk Ivonne  

2. Sterkmans Emily Diane Josephine  

3. Lauwereys Jelle 1. 

4. Oorts Jozef August Joannes 1. 

5. Peeters Maria Emerentia Francisca 1. 

6. Van Bergen Tom 
  

1. Vertruyen Oliver Lodewijk Ivonne 

2. Sterkmans Emily Diane Josephine 

7. Van Rompaey Maria Angelina Joanna 1. 

 

Namens de gemeenteraad, 

 
Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Richard Bastanie 
Uittredend voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 22 februari 2019. 

in opdracht 

 
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur  Voorzitter 
 


