
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN TERVUREN

VAN 3 JANUARI 2019

De voorzitter verklaart om 2O.OO uur de z¡tting voor geopend.

Sebastiaan Coudré, voorzitter

Jan Spooren, burgemeester

Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine Tinlot, schepenen

Aanwezig: Monica Van De Velde, Mark Van Roy, Marc Charlier, Hubert Keyaerts, Willy Roeykens, Robert
Steuts, Benoît Valentin, Geoffroy de Schaetzen, Jan Trappeniers, Bram Bartholomees, Omer
Graulus, Kristina Eyskens, Thomas Geyns, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Serge Liesenborghs,
Yvette Schepers, Roos Vanbegin, Geoffroy de Visscher, raadsleden

Roeland Dekerk, algemeen directeur

Openboor

lnterne zaken - algemeen secretariaat

1 Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 2O3 en 2O4.
Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtcolleges, artikel 28.

Feiten. context en argumentatie

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van '14 oktober 2O18 werden door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard. Dat werd meegedeeld per brief op 10 december 2O18.

Besluit

Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2O18 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

2 Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62;
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Het Ministerieel besluit van 14 december 2O18 houdende de benoeming van Jan Spooren tot burgemeester van
Tervuren;

Feiten. context en argumentatie

Jan Spooren heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur op 21 december 2018,
zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
Jan Spooren heeft aldus met ingang van l januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen;

Besluit

Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Jan Spooren tot burgemeester
van Tervuren met ingang van l januari 2019.

3 lnstallatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Regelgeving

Het decreet van22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6,7 ,8,9,10, 11,12,14,49 en 59.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2O11, de artikelen 8, 58, 86 en 169.



De omzendbrief KB / ABB 2C-18 / 3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Feiten. context en argumentatie

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezinge n van 14 oktober 2018 werden geldig verklaard door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 201g.
De volgende verkozenen hebben schriftelijk laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun
mandaat:
caroline schellekens deed afstand op 4 december 2018 per mail en Bruno Eulaerts deed afstand op 27 december
2O18 per mail.
De volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen:
Geoffroy de Visscher als 1e opvolger op lijst 8 Tervuren Unie en Rose Vanbegin als 1e opvolger op lijst 7 open
Tervuren.
Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, werden tijdig ingediend en
werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.
Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed
af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;
Jan spooren heeft op 2i december 2oi8 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de gouverneur. Deze
eedaflegging geldt tevens ars eedafregging ars gemeenteraadsrid;
De verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, leggen volgende eed af in handen van de voorzitter en
in het geval van de uittredend voorzitter in handen van de burgemeester:
"lk zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen,'.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van volgende verkozene: Caroline Schellekens
en Bruno Eulaerts.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:
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Officiêle naam L'rjst

Rose Vanbegin f,PEN TERVUREN

lvlonica Van De Velde \-VA

lvlario Van Rossum D&V

Mark Van Roy J roen+

Hugo Edgard Jan Vankelecom \-VA

Artikel 3: De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorz¡tter van

Officiële naam Begin mandaat

Werner Aerts 3 januari 2Oi9 (Effectief)

Bram Bartholomees 3 januari 2Oi9 (Effectief)

lv4arc Guy Denis Charlier 3 januari 2019 (Effectief)

Geoffroy de Schaetzen 3 januari 2Oi9 (Effectief)

Geoffroy Brice Alain Marie de Visscher 3 januari 2019 (Effectief)

Kristina Eyskens 3 januari 2019 (Effectief)

fhomas Geyns 3 januari 2Oi9 (Effectief )

Omer Graulus 3 januari 2019 (Effectief 
)

Hubert Keyaerts 3 januari 2019 (Effectief)

Lutgart Kint 3 januari 2O19 (Effectief)

Serge Marcel Monique Liesenborghs 3 januari 2019 (Effectief)

Sofie Jan Jeanne Lombaert 3 januari 2019 (Effectief)

Elmo Peeters 3 januari 2019 (Effectief)

Bram Peters 3 januari 2O19 (Effectief)

Willy Roeykens 3 januari 2O19 (Effectief)

Yvette Schepers 3 januari 2019 (Effectief)

Christine Tinlot 3 januari 2O19 (Effectief 
)

Jan Trappeniers 3 januari 2019 (Effectief 
)

Benoît Valentin 3 januari 2019 (Effectief 
)

Rose Vanbegin 3 januari 2019 (Effectief l

Monica Van De Velde 3 januari 2019 (Effectief)

Mario Van Rossum 3 januari 2019 (Effectief)

Mark Van Roy 3 januari 2019 (Effectiefl

Hugo Edgard Jan Vankelecom 3 januari 2019 (Effectiefl

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de burgemeester van:

Officíële naam Begin mandaat

Sebastiaan Coudré 3 januari 2019 (Effectief )

Artikel 4: De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn
Artikel 5: De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:

Ran$ Officiële naam

1 lMonica Van De Velde
2 lMario Van Rossum

3 lMark Van Roy

4 lMarc Guy Denis Charlier
5 lHubert Keyaerts



27 lGeoffroy Brice Ala in Marie de Visschel

6 lRose Vanbegin

5 lYvette Schepers
Marcel Monique Liesen

lElmo Peeters
lHugo Edgard Jan Van kelecom
flhomas Geyns

29 lSofie Jan Jean ne Lombaert

19 lKristina Eyskens

18 lsebastiaan Coudré

7 Jchristine Tinlot
lOmer Graulus
lLutgart Kint
lWerner Aerts
lBram Peters

2 lJan Spooren

1 lBram Bartholomees

O lJan Trappeniers
lGeoffroy de Schaetzen

3 lBenoît Valentin
lRobert Joseph Marie Steuts
lWilly Roeykens

Officiële naam

4 Vaststelling van de fracties

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36;
De omzendbrief KB / ABB 2C^18 / 3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Feiten. context en argumentatie

Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één fractie. Geen enkele lijst heeft een
akte van fractievorming ingediend;
Er zijn geen l'rjsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;

Besluit

Enig artikel. De gemeenteraad stelt de fracties als volgt vast:

\J-VAJmer Graulus
N-VA\¡lonica Van De Velde
Groen+ark Van Roy
CD&Vario Van Rossum
N-VAGu Denis Charlier
N-VAu art Kint
CD&VKristina Eyskens
3D&VJan Trappeniers
\-VAJan Spooren
N-VAEdgard Jan Vankelecom
N-VAHubert Keyaerts
ïervuren UnieGeoffroy Brice Alain Marie de Visscher
fervuren UnieGeoffroy de Schaetzen
Groen+lmo Peeters
Groen+Christine Tinlot
Sroen+Jram Peters
CPEN TERVUREN3ram Bartholomees
fervuren Unie3enoît Valentin

FractieOfficiêle naam



Officiële naam Fractie
ìobert Joseph Marie Steuts Groen+
ìose Vanbegin OPEN TERVUREN

Sebastiaan Coudré CD&V

Serge Marcel Monique Liesenborghs fervuren Unie
Sofie Jan Jeanne Lombaert Groen+

fhomas Geyns CPEN TERVUREI\

¡Verner Aerts N-VA

ffilly Roeykens CPEN TERVUREN

/vette Schepers N-VA

5 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7 ;

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Feiten. context en argumentatie

Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Marc Charlier overhandigd aan de algemeen
- directeur op 22 oktober 2018, dus uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;

De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de
voorzitter van de installatievergadering;
De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en
door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en
bevestigt de ontvankelijkheid van de akte;
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden;
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd. Er dient dus geen specifieke
eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd;
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en er wordt
dus ook geen opvolger aangeduid;

Besluit

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Marc Guy Denis Charlier, wordt verkozen verklaard als voorzitter van
de gemeenteraad met ingang van 3 januari 2019.

Overeenkomstig het decreet van22 december 2Q17 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw
gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter

6 Verkiezing van de schepenen

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42,43,44 en 49;
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2C.18 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Feiten. context en argumentatie

Een gezamenlijke akte van voordracht van kandldaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 22
oktober 2O18, dus uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
De algemeen directeur heeft op 22 oktober 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de
burgemeester bezorgd;
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting
overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-
schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen
deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden
verkozen;
De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;



ln de ontvankelijke voordrachtsakte worden vijf kandidaat-schepenen voorgedragen;
Het maximum aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen niet, en dus is het aantal
schepenen vastgelegd;
De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad;
De voorgedragen kandidaat-schepenen zijn de volgende personen:
o Bram Peters
o Mario Van Rossum
o Werner Aerts
o Sofie Lombaert
o Christine Tinlot
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;
Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt melding van de
einddatum van het mandaat:
- voor Mario Van Rossum is de einddatum 31 december 2O2O:
- voor Christine Tinlot is de einddatum 3l december 2022;
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt eveneens melding van
een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat:
- Mario Van Rossum met als opvolger Kristina Eyskens
- Christine Tinlot met als opvolger Jan Trappeniers
Vervolgens leggen de kandidaat-schepenen de eed af in handen van de burgemeester.

Besluit

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepenen.
Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name vijf.
Artikel 3 De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging:

31 december 20223 januari 2O19:ffectielShristine Tinloty'ijfde schepen
31 december 2O243 januari 2019!ffectielSofie Jan Jeanne LombaertVierde schepen
31 december 2O243 januari 2Oi9tr il eL; Uet

y'i/erner AertsDerde schepen
3'l december 2O2O3 januari 2019EffectiejN¡lario Van RossumTweede schepen
31 december 20243 januari 2O19EffectiefBram Peters:erste schepen

Einddatum
mandaat

Begindatum
mandaat

StatusOfficiële naamRangorde

7 Verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad

Reoeloevino

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Het koninklijk besluit van 20 december 2Ooo betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de
politieraad;
De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de
politieraadsleden van een meergemeentezone;
De beslissing van de gemeenteraad van 3 januari 2O19 tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van
hun rangorde;

Feiten. context en argumentatie

De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad
wordt geTnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. lndien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen za1erdag,zondag of
wettelijke feestdag is;

De politieraad van de meergemeentezone Voer & Dijle is samengesteld uit negentien verkozen leden;
De gemeenteraad dienl over te gaan tot verkiezing van acht leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten vastgesteld op 14 en 15
december 2018 tussen 10 en 11 uur;
De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd over de datum en het uur voor
de overhandiging van de voordachtakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de



voordrachtsakten van de kandidaten;
Er werden vijf voordrachtakten voor acht effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester Jan Spooren;
Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:
o Omer Graulus met als opvolger Marc Charlier werd voorgedragen door Hugo Vankelecom
o Hubert Keyaerts met als opvolger Lut Kint werd voorgedragen door Hugo Vankelecom
o Yvette Schepers met als opvolger Hugo Vankelecom werd voorgedragen door Hugo Vankelecom
o Robert Steuts met als opvolger Elmo Peeters werd voorgedragen door Bram Peters
o Mark Van Roy met als opvolger Elmo Peeters werd voorgedragen door Bram Peters
o Sebastiaan Coudré met als eerste opvolger Jan Trappeniers en als tweede opvolger Mario Van Rossum werd
voorgedragen door Kristina Eyskens, Jan Ïrappeniers, Mario Van Rossum en Sebastiaan Coudré
o Geoffroy de Schaetzen met als eerste opvolger Serge Liesenborghs en als tweede opvolger Geoffroy de
Visscher werd voorgedragen door Geoffroy de Schaetzen, Serge Liesenborghs en Caroline Schellekens
o Bram Bartholomees met als opvolger Thomas Geyns werd voorgedragen door Bram Bartholomees, Thomas
Geyns, Bruno Eulaerts en Willy Roeykens
De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt en deze werd als bijlage bij
de oproeping van deze vergadering gevoegd:
o Bram Bartholomees - O1/O4/1976 - adjunct-directeur GO! Atheneum Tervuren met als opvolger Thomas Geyns -
12/09/1996 - student
o Sebastiaan Coudré - 13/0611990 - bediende met als eerste opvolger Jan Trappeniers - 13/07/1980 - manager
en als tweede opvolger Mario Van Rossum - 13/05/1967 - bediende
o Geoffroy de Schaetzen - 13/09/1968 - bediende met als eerste opvolger Serge Liesenborghs - 30/1011963 -
bediende en als tweede opvolger Geoffroy de Visscher - 17/O5/198O - bediende
o Omer Graulus - O2/O4/195i - gepensioneerd met als opvolger Marc Charlier - 11/03/1965 - bediende
o Hubert Keyaerts - 07/08/1947 - gepensioneerd met als opvolger Lut Kint - O2/O7/1966 - zelfstandige
o Yvette Schepers - 10/02/1949 - onderwijzeres op rust met als opvolger Hugo Vankelecom - 12/08/1964-
professor
o Robert Steuts - 17/04/1948 - gepensioneerd met als opvolger Elmo Peeters - 12/12/1993 - bediende
o Mark Van Roy - 21/02/1955 - advocaat met als opvolger Elmo Peeters - 12/12/1993 - bediende
De algemeen directeur heeft tijdens de vergadering een proces-verbaal opgesteld over het verloop van de
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de
gemeenteraadszitting;
De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de
stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
De gemeenteraadsleden Elmo Peeters en Thomas Geyns, de jongste in leeftüd van de aanwezige
gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandldaat-lid zijn voor de politieraad, staan de burgemeester b'rj bij de
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het proces-verbaal van de
stemming en van de stemopneming;
De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemrondë over tot de verkiezing
van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
Er nemen 27 gemeenteraadsleden deel aan de stemming;
Elk gemeenteraadslid heeft 5 stemmen;
Elk gemeenteraadslid heeft dus 5 stembiljetten gekregen;
De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming geopend;
De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en meegedeeld dat er
overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, moeten er 135
stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 135 stembiljetten in de stembus aangetroffen z'rjn;

Het bureau voor de kiesverrichtingen heeft de stembiljetten geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen
en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve
kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht;
Er werden O blanco stemmen uitgebracht;
Er werden 135 geldige stemmen uitgebracht die toegekend werden aan volgende kandidaten:
o 20 stemmen voor Bram Bartholomees
o 20 stemmen voor Sebastiaan Coudré
o 20 stemmen voor Geoffroy de Schaetzen
o 15 stemmen voor Omer Graulus
o 15 stemmen voor Hubert Keyaerts
o 15 stemmen voor Yvette Schepers
o 15 stemmen voor Robert Steuts
o l5 stemmen voor Mark Van Roy
De kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, worden verkozen en dus stelt de



burgemeester vast dat volgende kandidaten werden verkozen:
o Bram Bartholomees met als eerste opvolger Thomas Geyns
o Sebastiaan Coudré met als eerste opvolger Jan Trappeniers en als tweede opvolger Mario Van Rossum
o Geoffroy de Schaetzen met als eerste opvolger Serge Liesenborghs en als tweede opvolger Geoffroy de
Visscher
o Omer Graulus met als eerste opvolger Marc Charlier
o Hubert Keyaerts met als eerste opvolger Lut Kint
o Yvette Schepers met als eerste opvolger Hugo Vankelecom
o Robert Steuts met als eerste opvolger Elmo Peeters
o Mark Van Roy met als eerste opvolger Elmo Peeters

Besluit

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag
van de verkiezing van de leden van de politieraad van de. meergemeentezone Voer & Dijle, zoals door de
burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers
van de politieraad van de meergemeentezone Voer & Dijle.

' Effectief lid: Bram Bartholomees, 01/04/1976, adjunct-directeur GOI Atheneum Tervuren
o Opvolger 1: Thomas Geyns, 12/09/1996, student
o Opvolger 2: -
. Effectief lid: Sebastiaan Coudré, 13/06/199C, bediende
o Opvolger 1: Jan Trappeniers,l3/07/198O, manager
o Opvolger 2:Mario Van Rossum, 13/05/1967, bediende
. Effectief lid: Geoffroy de Schaetzen,lS/O9/1968, bediende
o Opvolger 1: Serge Liesenborghs, SO/1O/1963, bediende
o Opvolger 2: Geoffroy de Visscher, 17/O5/198O, bediende
. Effectief lid: Omer Graulus, 02/04/1951, gepensioneerd
o Opvolger 1: Marc Charlier, 11/03/1965, bediende
o Opvolger 2: -
. Effectief lid: Hubert Keyaerts, 07/08/1947, gepensioneerd
o Opvolger 1: Lut Kint, O2/O7/1966, zelfstandige
o Opvolger 2: -
. Effectief lid: Yvette Schepers, 10/02/1949, onderwijzeres op rust
o Opvolger 1: Hugo Vankelecom, 12/08/1964, professor
o Opvolger 2: -
. Effectief lid: Robert Steuts, 17/O4/1948, gepensioneerd
o Opvolger 1: Elmo Peeters, 12/12/1993, bediende
o Opvolger 2: -
. Effectief lid: Mark Van Roy, 21/02/1955, advocaat
o Opvolger 1: Elmo Peeters, 12/12/1993, bediende
o Opvolger 2: -

8 Samenstelling raad van bestuur AGB Bexit door benoeming van alle leden van de gemeenteraad

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 235 en 229;
De goedgekeurde statuten van het AGB Bexit, artikelen 5, 11 en 19.

Feiten. context en argumentatie

De algemeen directeur richtte op 20 november 2018 een informatieve brief aan de verkozenen van de
gemeenteraadsverkiezingenvan14 oktober 2018. Hij stelde de vraag of er bezwaar is tegen een samenstelling van
de raad van bestuur van het AGB Bexit die identiek is aan de gemeente,/OCMW-raad. Er werden geen bezwaren
kenbaar gemaakt.
Op 21 december 2018 verstuurde de algemeen directeur aanvullend een informatieve brief waarin arlikel 229 van het
decreet lokaal bestuur geduid werd. Tevens werd de toetsing gedaan met artikel 5 van de statuten van het AGB
Bexit.

Aan de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen van l4 oktober 2018 werd gevraagd een schriftelijke
verklaring te ondertekenen dat zil zich niet in één van de situaties van onverenigbaarheid bevinden.
De 27 kandidaat-raadsleden ondertekenden allemaal deze verklaring.
Bijgevolg kan artikel 11 S 1 van de statuten van het AGB Bexit toepass¡ng vinden.
Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.





Besluit

Enig artikel. Bij toepassing van artikel 11 S 1 van de statuten van het AGB Bexit benoemt de gemeenteraad alle leden
van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur van het AGB Bexit.

De voorzitter sluit de zitting

De alge

mens

De voorzitter,


