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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van maandag 7 januari 2019  

Aanwezig: Eddy Bevers, burgemeester. 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Eddy Moens, Anita Moens, Thierry Serrien, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, 

Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Robbe 

Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de 

Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Véronique De Wever, raadslid. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 

2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester 

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 

4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 

5. Verkiezing van de schepenen 

6. Verkiezing van de leden van de politieraad 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 

 
Er wordt lezing gegeven van : 
De geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad van 
Verkiezingsbetwistingen , dd. 5 december 2018. 

 
 

2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester 

 
Er wordt lezing gegeven van :  
Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2018, waar de heer Eddy 

Bevers burgemeester van deze gemeente benoemd wordt en van de brief van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur, dd. 18 december 2018, waarbij medegedeeld wordt dat voornoemde eed in 
hoedanigheid van burgemeester afgelegd heeft. 
 
 

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 

 
Het onderzoek en de goedkeuring van de geloofsbrieven der gekozenen, door de gemeenteraad, 

waaruit blijkt dat voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 december 2024, als 
gemeenteraadsleden gekozen zijn :  
 

Artikel 1 : Kennis te nemen van : 
De vastgestelde afstanden van mandaat door :  
De heer Jan Van de Ven, op datum van 18 december 2018. 
 
Artikel 2 : De geloofsbrieven goed te keuren van :  
 

Voor de lijst nr. 1 (sp.a) 
 Reyntiens Griet 
 Carleer Robbe 
 Moens Anita 
 Boeykens Nick 
 Bozyigit Serkan 
 Meeus Georges 

 Van Santvoort Jeroen 
 De Laet Marc 
 
Voor de lijst nr. 2 (N-VA) 
 Bevers Eddy 
 Lenvain Ilse 
 Spiessens Luc 

 Eeraerts Kevin 
 Cluydts Solange 
 Somers Ronald 
 De Wever Véronique 
 De Jonghe Jeroen 
 De Maeyer Danny 

 Praet Carine 
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 Eeraerts Michel 

 Moens Eddy 
 Aelbrecht Alain 
 
Voor de lijst nr. 3 (CD&V) 

 Bradt Maaike 
 Boey Gert 
 Van Dyck Hilde 
 Oner Murat 
 
Voor de lijst nr. 4 (Groen) 
 Serrien Thierry 

 Van de Ven Nelleke 
 Vanoverschelde Anthony 
 
Voor de lijst nr. 6 (Open VLD) 
 Anciaux Bavo 

 

Vervolgens legt ieder van de aanwezige gekozenen die zich nog in de vereiste voorwaarden van 
verkiesbaarheid bevinden, in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de 
installatievergadering de eed af, welke bepaald is bij artikel 6, § 3 van het decreet lokaal bestuur :  
 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 
 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld :  
 

 Naam en voornaam Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst 
 

1 Meeus Georges raadslid 11.01.1983 441 sp.a 
 

2 De Laet Marc raadslid 01.01.1995 1.293 sp.a 
 

3 Bevers Eddy burgemeester 08.01.2001 3.360 N-VA 

 

4 Reyntiens Griet raadslid 02.01.2007 1.383 sp.a 
 

5 Spiessens Luc schepen 02.01.2007 789 N-VA 

 

6 Somers Ronald schepen 02.01.2007 709 N-VA 
 

7 Oner Murat schepen 02.01.2007 549 CD&V 
 

8 Eeraerts Kevin raadslid 02.01.2007 515 N-VA 
 

9 Eeraerts Michel raadslid 02.01.2007 454 N-VA 
 

10 Bradt Maaike schepen 22.05.2007 861 CD&V 
 

11 Moens Eddy raadslid/voorzitter 27.01.2009 520 N-VA 
 

12 Moens Anita raadslid 27.01.2009 362 sp.a 
 

13 Serrien Thierry raadslid 23.08.2016 435 Groen 
 

14 Bozyigit Serkan raadslid 07.01.2019 1.138 sp.a 
 

15 Boeykens Nick raadslid 07.01.2019 866 sp.a 
 

16 Lenvain Ilse schepen 07.01.2019 729 N-VA 
 

17 De Maeyer Daniel raadslid 07.01.2019 573 N-VA 
 



4 

18 Praet Carine raadslid 07.01.2019 525 N-VA 

 

19 De Jonghe Jeroen raadslid 07.01.2019 505 N-VA 

 

20 Aelbrecht Alain raadslid 07.01.2019 493 N-VA 
 

21 Cluydts Solange raadslid 07.01.2019 487 N-VA 

 

22 De Wever Véronique raadslid 07.01.2019 476 N-VA 
 

23 Anciaux Bavo BCSD voorzitter 07.01.2019 457 Open VLD 
 

24 Carleer Robbe raadslid 07.01.2019 373 sp.a 
 

25 Van Santvoort Jeroen raadslid 07.01.2019 373 sp.a 
 

26 Van Dyck Hilde raadslid 07.01.2019 363 CD&V 

 

27 Van de Ven Nelleke raadslid 07.01.2019 299 Groen 
 

28 Boey Gert raadslid 07.01.2019 239 CD&V 
 

29 Vanoverschelde 
Anthony 

raadslid 07.01.2019 186 Groen 
 

Besluit: 

Na beëdiging worden de raadsleden als aangesteld verklaard door de voorzitter. 

 
 

4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de akte van voordracht 
van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad; 
Overwegende dat: 
- de gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van Belgische  
nationaliteit een voorzitter dienen te verkiezen; 

- de voorzitter verkozen wordt op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, 
ondertekend door de meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden en door een meerderheid 
van de verkozenen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat; 
- alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking 
worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als 
gemeenteraadslid hebben afgelegd; 

- niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; 

Besluit: 

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Eddy Moens verkozen te verklaren tot voorzitter 

van de gemeenteraad. 

 
 

5. Verkiezing van de schepenen 

Gelet op de artikelen 42, §§ 1, 2 en 3, 43, §§ 2, 3 en 4, 44, lid 1 en 2, 49, § 1, lid 1, 3 en 4 van 
het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van 
voordracht van de kandidaat-schepenen; 

Overwegende dat: 
- het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en ten hoogste 5 schepenen; 
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- het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van verschillend 

geslacht; 
- de schepenen door de gemeenteraad verkozen worden onder de gemeenteraadsleden op basis 
van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer 
dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de verkozenen op 

dezelfde lijst; 
- alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking 
worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als 
gemeenteraadslid hebben afgelegd; 
- niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; 
Overwegende dat: 
- geen enkele kandidaat-schepen zich in een geval van verhindering bevindt; 

- de rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van 
voordracht; 
- de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad 
de decretaal voorgeschreven eed dienen af te leggen in handen van de burgemeester; 
 

Mevrouw Maaike Bradt, geboren te Duffel op 10 augustus 1985, 

wordt als EERSTE SCHEPEN verkozen verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed 
af te leggen. 
 
Mevrouw Ilse Lenvain, geboren te Bonheiden op 28 maart 1971, 
wordt als TWEEDE SCHEPEN verkozen verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed 
af te leggen. 
 

De heer Luc Spiessens, geboren te Reet op 20 december 1968, 
wordt als DERDE SCHEPEN verkozen verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed af 
te leggen. 
 
De heer Ronald Somers, geboren te Willebroek op 3 januari 1953, 
wordt als VIERDE SCHEPEN verkozen verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed 
af te leggen. 

 

De heer Murat Oner, geboren te Bornem op 10 oktober 1978, 
wordt als VIJFDE SCHEPEN verkozen verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed af 
te leggen. 
 
De nieuwe schepenen, in openbare vergadering en in handen van de burgemeester leggen de 

volgende eed af :  
 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

Besluit: 

Na beëdiging zijn de schepenen in hun ambt aangesteld. 
De rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde van hun voordracht op de 

voordrachtsakte. 

 
 

6. 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 Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de 
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 
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Overwegende dat artikel 18 van de Wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de 

leden 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; 

 
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 
van de Wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 23 verkozen leden; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 
december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van 5 leden van de gemeenteraad als lid van de 
politieraad; 

 
Overwegende dat elk van de 29 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 
december 1998 beschikt over 3 stemmen; 
 
Gelet op de voordrachtakten ten getalle van aantal ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 

5 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad 

van de leden van de politieraad; 
 
Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en 
ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad: 
 
1 De Laet Marc 

- Geen kandidaat-opvolger 

 
Verkozenen voor de gemeenteraad die de voordracht doen : 
Moens Anita 
Reyntiens Griet 
Meeus Georges 
Boeykens Nick 
Bozyigit Serkan 

 

2 Aelbrecht Alain 
 Kandidaat opvolger : Spiessens Luc 
3. Eeraerts Michel 
 Kandidaat-opvolger : Spiessens Luc 
4 Eeraerts Kevin 

 Kandidaat opvolger : Spiessens Luc 
 
Verkozenen voor de gemeenteraad die de voordracht doen :  
Cluydts Solange 
Eeraerts Kevin 
De Maeyer Daniel 
Moens Eddy 

De Wever Véronique 
Praet Carine  
Aelbrecht Alain 
Lenvain Ilse 
De Jonghe Jeroen 

Spiessens Luc 
Bever Eddy 

Somers Ronald 
Van Dyck Hilde 
Oner Murat 
Bradt Maaike 
Boey Gert 
Anciaux Bavo 

 
5 Serrien Thierry 
 Kandidaat-opvolger : Van de Ven Nelleke 
 
Verkozene voor de gemeenteraad die de voordracht doet :  
Van de Ven Nelleke 
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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 
in alfabetische volgorde 

Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast 
vermeld kandidaat-effectief lid in de 

volgorde waarin deze zijn voorgesteld om 
hem te vervangen 

Naam : De Laet 

 
Voornamen : Marc Frans Virginie 
 
Geboortedatum : 06.04.1964 
 
Beroep : bediende 
 

1  

2  

Naam : Aelbrecht 

 
Voornamen : Alain Willy M. 
 
Geboortedatum : 24.03.1964 
 

Beroep : zelfstandige 

1 Naam : Spiessens 

 
Voornamen : Luc Maria 
 
Geboortedatum : 20.12.1968 
 

Beroep : zelfstandige 
 

Naam : Eeraerts 
 
Voornamen : Michel Malvine E. 

 
Geboortedatum : 23.05.1969 
 
Beroep :  
 

1. Naam : Spiessens 
 
Voornamen : Luc Maria 

 
Geboortedatum : 20.12.1968 
 
Beroep : zelfstandige 
 

Naam : Eeraerts 

 
Voornamen : Kevin Roger A. 
 
Geboortedatum : 04.08.1977 
 
Beroep : bediende 

 

 Naam : Spiessens 

 
Voornamen : Luc Maria 
 
Geboortedatum : 20.12.1968 
 
Beroep : zelfstandige 

 

Naam : Serrien 
 
Voornamen : Thierry 
 
Geboortedatum : 10.10.1972 

 
Beroep : leerkracht 
 

 Naam : Van de Ven 
 
Voornamen : Nelleke 
 
Geboortedatum : 04.11.1980 

 
Beroep : onderwijzeres 

 

Stelt vast dat Carleer Robbe en Bozyigit Serkan, gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd), de 
burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 

van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000). 
 
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve 
leden en hun opvolgers van de politieraad. 
 
28 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 3 stembiljetten 

 
/ stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters 
 
84 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen 
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De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 

 
0 nietige stembiljetten 
 
0 blanco stembiljetten 

 
84 geldige stembiljetten 
 
 
De op deze (aantal) geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 
 

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden Aantal verkregen stemmen 

De Laet Marc 

 

17 

Aelbrecht Alain 

 

17 

Eeraerts Michel 
 
 

17 

Eeraerts Kevin 
 
 

17 

Serrien Thierry 
 
 

16 

Totaal aantal stemmen : 84 

 
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-

effectieve leden (nagaan of de stemmen uitsluitend werden uitgebracht op naam van personen 

vermeld op de kandidatenlijst; in tegenovergesteld geval moet dit worden vastgesteld en mag de 
betrokkene niet verkozen worden verklaard). 
 
Stelt vast dat 5 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, 
verkozen worden. 
 
Stelt vast dat 0 kandidaat-effectieve leden wegens staking van stemmen een keuze moet worden 

gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Wet van 7 december 1998. 
 
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 werden 

voorgedragen, van rechtswege en in de volgorde 
van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze 

verkozen effectief leden 

De Laet Marc 
  

Aelbrecht Alain 
 

Spiessens Luc 

Eeraerts Michel 
 

Spiessens Luc 

Eeraerts Kevin 
 

Spiessens Luc 

Serrien Thierry 
 

Van de Ven Nelleke 
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Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden1 vervuld zijn door: 

 
- De 5 verkozen kandidaat-effectieve leden; 

 
- De 2 kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze 5 kandidaat-effectieve leden; 

 
Stelt vast dat2: 
 
- 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, naar de bestendige deputatie (of het college 
bedoeld in artikel 83quinquies, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met beslissing tot de 
Brusselse Instellingen) worden gezonden. 

 

 

Namens de gemeenteraad, 
 

De secretaris, De raadsleden-bijzitters, De burgemeester, 

handtekening  
 

handtekening  
 

 
 
 
 
 
 

handtekening  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Bevers 

Wnd. Algemeen Directeur Voorzitter 

                                                      
1 Wanneer een verkozen kandidaat de verkiesbaarheidsvoorwaarden niet vervult, kan de gemeenteraad niet terugkomen op zijn verkiezing. 

Alleen de bestendige deputatie (en in hoger beroep eventueel de Raad van State) kan een onregelmatige verkiezing vernietigen. 
2 Inzake de onverenigbaarheden maakt de raad slechts een gewone opsomming. De onverenigbaarheden moeten immers nog bestaan op het 
ogenblik van de eedaflegging om de installatie van het betrokken lid te verhinderen. 


