
Notulen van Gemeenteraad Zuienkerke , zitting van 3 januari 2019, 19:i

Geplande start: 3 januari 2019, 19:00
Locatie: gemeentehuis, raadszaal.

Aanwezigen bij de zitting

• Voorzitter van de zitting: Nicole Van den Bossche

9 Wim Cools , Alain De

Vlieghe , Noël Delaere , Jacques Demeyere , Annelies Dewulf , Eddy Goethals ,
ChristineJonckheere , Emmy lagast, Geert Quintens , Sarah Slembrouck , Sylvia

Vanhoorenweder,

a Secretaris van de zitting: Franky Goethals

De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadermg voor en opent de

zitting op 3 januari 2019, 19:00.

Agenda overzicht

Open agendapunten

• Agendapunt l Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
• Agendapunt 2 Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
• Agendapunt 3 Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

• Agendapunt 4 Vaststelling van de fracties
• Agendapunt 5 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

• Agendapunt 6 Verkiezing van de schepenen

• Agendapunt 7 Verkiezing van de leden van de Politieraad

Agendapunten

Open. zitting

Agendapunt l

Aanwezigen bij agendapunt

« Voorzitter van de zitting: Nicole Van den Bossche

» Wim Cools , Alain De

Vlieghe , Noël Delaere , Jacques Demeyere , Armelies Dewulf , Eddy Goethals,
Cbristine Jonckheere , Emmy lagast , Geert Quintens , Sarah Slembrouck, Sylvia

Vanhoorenweder,

« Secretaris van de zitting: Franky Goethals

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Korte openbare beschrijving:
Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.

Bevoegdheid
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• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestiur, artikel 6.

Juridische context

• Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204.

• Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige

Vlaamse bestuursrechtcolleees, artikel 28.

Feitelijke context en argumentatie

• De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de

Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard. Dat werd
meegedeeld per brief op 10 december 2018.

Beslissing

Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistmgen.

Agendapunt 2

Aanwezigen bij agendapunt

• Voorzitter van de zitting: Nicole Van den Bossche

• Wim Cools , Alain De

Vlieghe , Noel Delaere , Jacques Demeyere , AnneUes Dewulf , Eddy Goethals,

Christine Jonckheere , Emmy lagast , Geert Quintens , Sarah Slembrouck, Sylvia

Vanhoorenweder,

• Secretaris van de zittmg: Franky Goethals

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
Korte openbare beschrijving:
Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

Juridische context

» 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;
9 Het Ministerieel besluit van 13 december 2018 houdende de benoeming van Alain De

Vlieghe tot burgemeester van Zuienkerke;

Feitelijke context en argumentatie

• Alain De Vlieghe heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de
gouverneur op 18 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;

» Alain De Vlieghe heeft aldus met ingang van l januari 2019 het ambt van
burgemeester opgenomen;



Beslissing
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Alain De

Vlieghe tot burgemeester van Zuienkerke met ingang van l januari 2019.

Agendapunt 3

Aanwezigen bij agendapunt

» Voorzitter van de zitting: Nicole Van den Bossche
• Wim Cools , Alain De

Vlieghe , NoëlDelaere, Jacques Demeyere , Annelies Dewulf, Eddy Goethals ,

Christine Jonckheere , Emmy lagast , Geert Quintens , Sarah Slembrouck, Sylvia
Vanhoorenweder,

« Secretaris van de zitting: Franky Goethals

installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Korte openbare beschrijving:

Installatie van de gemeenteraadsleden (kennisneming eventuele afstanden van mandaat en

onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van

de rangorde.

Bevoegdheid

» Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de

artikelen 6_, 7_, l, 9„, 10, H, U, H, 49 en 59.

Juridische context

• Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 Juli 201 l, de artikelen ^, 5^, 86 en 169.
< De omzendbrief KB / ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 ~ Start van de lokale en

provinciale bestuursperiode.

Feitelijke context en argumentatie

« De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden geldig

verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018.

• Vóór de installatie van de raadsleden heeft geen enkele verkozene schriftelijk afstand
gedaan van mandaat bij de uittredende voorzitter van de gemeenteraad;

» Niemand van de te installeren verkozenen is afwezig op deze installatievergadering;

• 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;
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Alain De Vlieghe heeft op 18 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in
handen van de gouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als

gemeenteraadslid;
De verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, hebben de volgende eed

afgelegd in handen van de voorzitter : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat

trouw na te komen".

Niemand van de geïnstalleerde raadsleden is verhinderd;

Beslissing

met eenparigheid van stemmen;

• Artikel l
De gemeenteraad neemt kennis van:

» Het ontbreken van afstanden van mandaat;

• Artikel 2
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:

Officiële naam Lijst
Wim Cools Lijst Burgemeester
Noël Delaere Lijst Burgemeester
Jacques Demeyere Lijst Burgemeester
Annelies Dewulf Lijst Burgemeester

Eddy Goethals Lijst Burgemeester
Christine Jonckheere Lij st Burgemeester

Emmy lagast Lijst Burgemeester
Geert Quintens Lijst Burgemeester

Sarah Slembrouck Lijst Burgemeester

Sylvia Vanhoorenweder Lij st Burgemeester
• Artikel 3

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

Officiële naam Mandaat Begin mandaat
Wim Cools Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Noël Delaere -Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Jacques Demeyere Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Annelies Dewulf -Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Eddy Goethals Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Christine Jonckheere Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Emmy Lagast Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Geert Quintens -Gemeenteraadslid :3 januari 2019 (Effectief)
Sarah Slembrouck Gemeenteraadslid 3 januari 2019 (Effectief)
Sylvia Vanhoorenweder Gemeenteraadslid 3 j anuari 2019 (Effectief)

• Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd

zijn.

• Artikel 5
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:

Rang Officiële naam

l Alain De Vlieghe



Rang Officiële naam
2 Jacques Demeyere

3 Wim Cools
4 Annelies Dewulf
5 Geert Quintens
6 Christine Jonckheere

7 Noël Delaere
8 Eddy Goethals
9 Emmy lagast
10 Sarah Slembrouck

11 Sylvia Vanhoorenweder

Agendapunt 4

Aanwezigen bij agendapunt

w Voorzitter van de zitting: Nicole Van den Bossche

» Wim Cools , Alain De

Vlieghe , Noël Delaere , Jacques Demeyere , Annelies Dewulf , Eddy Goethals ,
Christme Jonckheere , Emmy lagast , Geert Quintens , Sarah Slembrouck, Sylvia

Vaahoorenweder,
• Secretaris van de zitting: Franky Goethals

Vaststelling van de fracties
Korte openbare beschrijving:
Vaststelling van de fracties.

Bevoegdheid

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36;

Juridische context
• De omzendbrief KB / ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en

provinciale bestuursperiode;

Feitelijke context en argumentatie
o Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één

fractie. Geen enkele lijst heeft een akte van fractievormmg ingediend;

• Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;

Beslissing
• Enig artikel.

De gemeenteraad stelt de fracties als volgt vast:

Officiële naam Lid vanaf Fractie
Wim Cools 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Alain De Vlieghe 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Noël Delaere 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Jacques Demeyere :3 januari 2019 Lijst Burgemeester



Officiële naam Lid vanaf Fractie
Annelies Dewulf 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Eddy Goethals 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Christine Jonckheere 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Emmy lagast 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Geert Quintens .3 januari 2019 Lijst Burgemeester

Sarah Slembrouck 3 januari 2019 Lijst Burgemeester
Sylvia Vanhoorenweder 3 januari 2019 Lijst Burgemeester

Agendapunt 5

Aanwezigen bij agendapunt

• Voorzitter van de zitting: Nicole Van den Bossche

» Wim Cools , Alain De

VUeghe , NoëlDelaere, Jacques Demeyere , Annelies Dewulf, Eddy Goethals ,

Christine Jonckheere , Enuny lagast , Geert Quintens , Sarah Slembrouck, Sylvia

Vanhoorenweder,
• Secretaris van de zitting: Franky Goethals

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

Bevoegdheid

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

Juridische context

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

Feitelijke context en argumentatie

• Er werd een akte van voordracht van kandidaat" voorzitter op naam van Geert

Quintens overhandigd aan de algemeen directeur op 13 november 2018 , zijnde

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;



9 De akte van voordracht van kandidaat" voorzitter maakt geen melding van de
einddatum van het mandaat en er wordt dus ook geen opvolger aangeduid;

Beslissisg
» Artikel l De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van

voordracht van kandidaat" voorzitter.
s

• Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter. Geert Quintens , wordt verkozen
verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 3 januari 2019.

Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt

de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de

uittredende voorzitter.

Agendapunt 6

Aanwezigen bij agendapunt

• Voorzitter van de zitting: Geert Quintens

• Wim Cools , Alain De

Vlieghe , Noël Delaere , Jacques Demeyere , AnneUes Dewulf , Eddy Goethals,

Christine Jonckheere , Emmy lagast , Geert Quirrtens , Sarah Slembrouck, Sylvia

Vanhoorenweder,

» Secretaris van de zitting: Franky Goethals

Verkiezing van de schepenen
Korte openbare beschrijving:
Verkiezing van de schepenen.

Bevoegdheid

» Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49;

Juridische context

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

Feitelijke context en argumentatie
• Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan

de algemeen directeur op 13 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;

• De algemeen directeur heeft op 13 november 2018 een afschrift van de gezamenlijke

akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd;
9 De algemeen directeur heeft de gezamenlijke aMe 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

geïnstalleerde raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen
en door een meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden die op dezelfde lijst als de

voorgedragen kandidaat werden verkozen;
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® De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte

bevestigen;
• In de ontvankelijke voordrachtakte worden twee 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:

• Jacques Demeyere
• Annelies Dewulf

• Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;
• Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.

• De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schep enen maakt geen

melding van de einddatum van een schepenmandaat en er worden dus geen opvolgers

aangeduid;

Beslissing

Artikel l
De gemeenteraad neemt kermis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de

kandidaat-schepenen.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name twee.

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:

Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat

Eerste schepen Jacques Demeyere Effectief 3 j anuari 201 9
Tweede schepen Annelies Dewulf Effectief 3 januari 2019

Agendapunt 7

Aanwezigen bij agendapunt

• Voorzitter van de zitting: Alain De Vlieghe
• Wim Cools , Alain De

Vlieghe , Noël Delaere , Jacques Demeyere , Annelies Dewulf , Eddy Goethals ,

Christine Jonckheere , Emmy lagast , Geert Quintens , Sarah Slembrouck, Sylvia

Vanhoorenweder,
• Secretaris van de zitting: Franky Goethals

Verkiezing van de ieden van de Politieraad
Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de leden van de Politieraad.

Bevoegdheid



9 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,

gestructureerd op twee niveaus;

Juridische context

® Het koninklijk besluit van 20 december 2000 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 2019 tot installatie van de

gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;

Feitelijke context en argumentatie

• De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats 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;
9 De politieraad van de meergemeentezone Blankenberge-Zuienkerke is samengesteld

uit 15 verkozen leden;
» De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van twee leden van de

gemeenteraad als lid van de politieraad;
a De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de

voordrachtakten vastgesteld op 15 december om 10 uur.;

• De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota 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 voordrachtakten van de kandidaten;

« Er werd één voordrachtakte voor twee effectieve kandidaten overhandigd aan

burgemeester Alain De Vlieghe;
• Deze akte draagt de hierna vermelde kandidaten voor :

• GOETHALS EDDY met als eerste opvolger Vanhoorenweder Sylvia en als
tweede opvolger Lagast Emmy

• JONCKHEERE CHRISTINE met als eerste opvolger Slembrouck Sarah en als
tweede opvolger Vanhoorenweder Sylvia

» Deze akte werd voorgedragen en ondertekend door De Vlieghe Alain, Dewulf

Armelies, Demeyere Jacques, Quintens Geert, Jonckheere Christine, Lagast Emmy,
Delaere Noël, Slembrouck Sarah, VarLhoorenweder Sylvia, Goethals Eddy en Cools

Wim.

• De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt
en deze werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:

. GOETHALS EDDY FIRMIN ROGER geboren op 19 oktober 1955,
landmeter" expert met als eerste opvolger Vanhoorenweder Sylvia geboren op
12 januari 1981, bediende en als tweede opvolger Lagast Emmy Alice Esther,
orthopedagoge;

< JONCKHEERE CHRISTINE MARIA RACHEL geboren op 13 november
1958, land/tuinbouw en veeteeltarbeider met als eerste opvolger Slembrouck
Sarah Ingrid Peter, zonder beroep en als tweede opvolger Vanhoorenweder

Sylvia geboren op 12 januari 1981, 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 gemeenteraadszrttmg;

» 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 DewulfAnnelies en Quintens Geert, de jongste in leeftijd van

de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de

politieraad, staan de burgemeester bij de verrichtingen van de stemming en van de

stemopneming;
9 De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van

het pro ce s "verbaal van de stemming en van de stemopneming;

• De gemeenteraad gaat m openbare vergadering en bij geheime stemming in één

stemronde over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de

politieraad;
• Er nemen 11 gemeenteraadsleden deel aan de stemming;

« Elk gemeenteraadslid heeft één stem;
• Elk gemeenteraadslid heeft dus één stembiljet 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;

9 Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen

per raadslid, moeten er 11 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er

11 stembiljetten in de stembus aangetroffen zijn;
• Er werden 11 stembiljetten overhandigd en er ontbreken dus geen stembüjetten;
• Het bureau voor de kiesvemchtingen 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 werd l ongeldige stem uitgebracht;
• Er werden O blanco stemmen uitgebracht;

• Er werden 10 geldige stemmen uitgebracht en werden toegekend aan volgende

kandidaten:

• 5 voor kandidaat Eddy Goethals
• 5 voor kandidaat Christine Jonckheere

Beslissing

Artikel l De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming
en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de

meergemeentezone Blankenberge-Zuienkerke , 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 Blankenberge-Zuienkerke.

. Effectief lid: GOETHALS EDDY geboren op 19/10/1955, landmeter-expert
a Opvolger l: Vanhoorenweder Sylvia geboren op 12/01/1961, bediende
» Opvolger 2: Lagast Emmy geboren op 25/11/1975, orthopedagoge
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< Effectief lid: JONCKHEERE CHRISTINE geboren op 13/11/1958, land/tuinbouw en
veeteeltarbeider

» Opvolger l: Slembrouck Sarah geboren op 21/07/1992, zonder beroep
9 Opvolger 2: Vanhoorenweder Sylvia geboren op 12/01/1981, bediende

Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis dat alle verkozen kandidaten voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de effectieve

leden zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;

• De burgemeester, de gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden bij de

verrichtingen van de stemming en van de stemopneming en de algemeen
directeur hebben het proces verbaal ondertekend.

Sluiting van de zitting

De voorzitter van de raad, Geert Quintens, sluit de zitting.

Namens de Raad,

Franky Goethals Geert Quintens

Algemeen directeur Voorzitter van de gemeenteraad
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