Gemeenteraad van 2 januari 2019

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 02 januari 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, schepenen
Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl, Ivan
Vanhassel, gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Kennisname geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij schrijven van 10 december 2018 werd het besluit van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 5 december 2018 overgemaakt waarbij het
proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau juist werd bevonden en de
verkiezingsuitslag geldig werd verklaard.
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6;
Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203, 204 en 216;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het besluit van de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 5 december 2018 waarbij de resultaten
van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden goedgekeurd.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt akte van de goedkeuring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen.

2. Kennisname van de benoeming en eedaflegging burgemeester
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2018 werd de heer Kris Poelaert met
ingang van 1 januari 2019 benoemd tot burgemeester van de gemeente Herne.
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 58 en 59;
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Ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende de benoeming van de heer Kris
Poelaert tot burgemeester van de gemeente Herne;
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode
Advies en motivering
Uit het proces-verbaal van 21 december 2018 blijkt dat de heer Kris Poelaert de eed heeft
afgelegd in de handen van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op dezelfde
datum.
De akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester maakt wel/geen melding van de
einddatum van het mandaat en maakt wel/geen melding van diegene die hem zal opvolgen
voor de resterende duurtijd van het mandaat.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 :Neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2018 en
het proces-verbaal van 21 december 2018 houdende de eedaflegging van de heer Kris
Poelaert met ingang van 1 januari 2019 tot burgemeester van de gemeente Herne.

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging:
1.
Onderzoek der geloofsbrieven
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overeenkomstig artikel 6§3 van het decreet lokaal bestuur moet de gemeenteraad overgaan
tot het onderzoek van de geloofsbrieven.
Van ieder verkozen raadslid en van de opvolger ingevolge de afstand van mandaat van
mevrouw BERCKMANS Jeannine wordt een dossier voorgelegd waarin de volgende
documenten zijn opgenomen:
Een recent uittreksel uit het bevolkingsregister
Een recent uittreksel uit het strafregister
Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur.
Bevoegdheid
Artikel 6§3 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 7 - 16, en 59;
Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 58;
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode,
Gemeenteraadsbesluit dd. 19 december 2018
Advies en motivering
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en de
opvolger door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 6, §3 en 11 en 12 decreet
lokaal bestuur van 22 december 2017, blijkt dat alle verkozenen en hun respectieve
opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
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Naast Jeannine Berckmans (GR 19/12/2018) deed geen enkel verkozen raadslid afstand van
zijn mandaat als gemeenteraadslid. Bijgevolg kunnen alle gemeenteraadsleden de eed
afleggen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De geloofsbrieven worden goedgekeurd van : De heer Paul Beyl, mevrouw
Paulette Debock, de heer Kris Degroote, mevrouw An Deleye, mevrouw Sandra Dero,
mevrouw Nicky D’Handschotter, de heer Patrick De Vos, de heer Eric Eeckhoudt, de heer
Frank Nevens, de heer Brent Roobaert, mevrouw Carina Ricour, de heer Lieven Snoeks, de
heer Lieven Vandenneucker, de heer Lieven Van Den Broeck, mevrouw Vanessa Van
Hende en de heer Ivan Van Hassel
Zij kunnen bijgevolg de eed afleggen.

4. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging - 2. Eedaflegging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Krachtens artikel 6§3 van het decreet lokaal bestuur moeten de verkozen
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd, voor ze hun mandaat
aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter
van de installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen.".
De voorzitter van de installatievergadering moet als hij herkozen is als gemeenteraadslid, de
eed afleggen in handen van de burgemeester.
Krachtens artikel 59 van het decreet lokaal bestuur geldt de eedaflegging als burgemeester
tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid. Bijgevolg dient de heer Kris Poelaert
niet nogmaals de eed af te leggen.
Bevoegdheid
Artikel 6§3 en 59 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 7 - 16, en 59;
Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 58;
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode
Advies en motivering
Kris Degroote, voorzitter van de installatievergadering legt in handen van de burgemeester
de volgende eed af : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De aanwezige verkozen raadsleden leggen beurtelings in alfabetische volgorde in handen
van de voorzitter van de installatievergadering de volgende eed af : “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van
de installatievergadering van de heer Paul Beyl, mevrouw Paulette Debock, mevrouw An
Deleye, mevrouw Sandra Dero, mevrouw Nicky D’Handschotter, de heer Patrick De Vos, de
heer Eric Eeckhoudt, de heer Frank Nevens, de heer Brent Roobaert, mevrouw Carina
Ricour, de heer Lieven Snoeks, de heer Lieven Vandenneucker, de heer Lieven Van Den
Broeck, mevrouw Vanessa Van Hende en de heer Ivan Van Hassel.
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Artikel 2 : De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de uittredende voorzitter,
de heer Kris Degroote in handen van de burgemeester.

5. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging
3. Bepaling rangorde der raadsleden
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 6§7 van het decreet lokaal bestuur moet de rangorde van de
gemeenteraadsleden worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe
gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 § 7 en artikel 68 §1
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 § 7 en artikel 68 §1
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode
Advies en motivering
Artikel 6 § 7 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid met de
hoogste anciënniteit de hoogste rang inneemt. Bij gelijke anciënniteit neemt het
gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste
aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen
neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de
gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na
de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van
hun eedaflegging een rang in.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De rangorde van de gemeenteraadsleden en de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
wordt, gelet op de uitkomst van de verkiezingen en de dienstanciënniteit van sommige
gemeenteraadsleden als volgt vastgesteld:
Rangorde
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
DE VOS Patrick
POELAERT Kris
RICOUR Carina
VANDENNEUCKER
Lieven
SNOEKS Lieven
DEGROOTE Kris
DERO Sandra
VAN DEN BROECK
Lieven

Naamstemmen
514
2.928
732
635
883
536
653
516

Gemeenteraadslid
sinds
2/01/1995
3/01/2001
3/01/2001
3/01/2001

Geboortedatum
23/12/1964
27/03/1972
11/03/1963
05/10/1973

2/01/2007
2/01/2007
2/01/2013
2/01/2013

18/01/1970
27/06/1973
15/03/1972
04/08/1967
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

VAN HENDE Vanessa
DEBOCK Paulette
EECKHOUDT Eric
D’HANDSCHOTTER
Nicky
ROOBAERT Brent
NEVENS Frank
DELEYE An
BEYL Paul
VAN HASSEL Ivan

390
379
310
439

2/01/2013
2/01/2013
2/01/2013
2/01/2019

23/06/1977
18/07/1958
18/12/1958
30/10/1991

418
410
327
222
157

2/01/2019
2/01/2019
2/01/2019
2/01/2019
2/01/2019

08/03/1993
18/03/1967
11/03/1985
27/01/1955
14/04/1964

6. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overeenkomstig artikel 7 van het decreet lokaal bestuur moet de gemeenteraad onder de
gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter verkiezen.
Hiervoor werd een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van
de heer Degroote Kris overhandigd aan de algemeen directeur op 19 december 2018, zijnde
uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 7 §1
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 7
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Advies en motivering
De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan
de voorzitter van de installatievergadering.
De voorzitter onderzoekt vervolgens de ontvankelijkheid van de akte van voordracht.
Vermits deze akte is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die
aan de verkiezingen hebben deelgenomen en door een meerderheid van personen die op
dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen, is de akte van voordracht
ontvankelijk. Bovendien heeft de voorgedragen kandidaat de Belgische nationaliteit.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen/ wel melding
van de einddatum van het mandaat en geen/wel melding van diegene die hem zal opvolgen
voor de resterende duurtijd van het mandaat;

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: de heer Kris Degroote, geboren op 27 juni 1973, adres Rendries 16 te 1540 Herne,
wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad.
Vermits de heer Degroote Kris de eed heeft afgelegd als gemeenteraadslid is een
eedaflegging als voorzitter niet nodig.
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7. Verkiezing van de schepenen na een gezamenlijke voordrachtsakte en
eedaflegging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 43 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de schepenen door de gemeenteraad
worden verkozen onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van
voordracht van kandidaat-schepenen.
Om ontvankelijk te zijn dient deze akte te worden ondertekend door meer dan de helft van de
verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en tevens door een
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen
kandidaten.
De gezamenlijke voordrachtakte voor de kandidaat-schepenen werd op 19 december 2018
aan de algemeen directeur overhandigd, overeenkomstig artikel 43 van het decreet lokaal
bestuur.
De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan
de voorzitter van de installatievergadering.
De gezamenlijke akte voldoet aan de vereisten van de dubbele meerderheid en is derhalve
ontvankelijk.
In de voordrachtakte worden 3 kandidaat-schepenen voorgedragen waarmee tevens het
aantal schepenen voor de hele legislatuur wordt vastgelegd.
Aan de verplichting van het decreet dat het college van burgemeester en schepenen dient te
bestaan uit personen van verschillend geslacht is voldaan.
De gezamenlijke voordrachtakte kan derhalve door de voorzitter van de
installatievergadering ontvankelijk worden verklaard.
Gezien de gezamenlijke akte geen/wel een einddatum van het mandaat van de kandidaatschepenen vermeldt zijn de voorgedragen schepenen verkozen verklaard voor een periode
van 3 jaar.
De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van
voordracht. De schepenen die op grond van paragraaf 1, tweede lid, paragraaf 3, tweede lid,
of op grond van artikel 42, § 3, tweede en derde lid, een schepen opvolgen, nemen de rang
in de volgorde van hun verkiezing of benoeming in. De schepen, vermeld in artikel 42, § 1,
derde lid, is altijd de laatste schepen in rang. De burgemeester wordt geacht een hogere
rang in te nemen dan de schepenen.
Juridische gronden
Artikel 42-45 en 49 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen
Artikel 2 : De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van
de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:
Naam kandidaatMandaat
Einddatum
Naam opvolger
schepen
Lieven Snoeks
1ste schepen
01/01/2022
Carina Ricour
2e schepen
01/01/2022
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Lieven Vandenneucker

3e schepen

01/01/2022

Artikel 3 : Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de burgemeester.
Artikel 4 : Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de
legislatuur, en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de
ontvankelijke gezamenlijke voordrachtakte.

8. Verkiezing van de leden van de leden van de politieraad Politiezone
Pajottenland
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 18 van de WGP bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaats heeft
tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste
binnen 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.
De politieraad van de meergemeentezone is, overeenkomstig artikel 12, eerste lid, WGP,
samengesteld uit 17 verkozen leden. De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van
3 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad. Elk van de 17 gemeenteraadsleden
beschikt, overeenkomstig artikel 16 WGP, over 1 stem.
Er werd 1 voordrachtakte 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 deze akte de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn
door de volgende verkozene voor de gemeenteraad : Ann Deleye.
Overwegende de kandidatenlijst opgemaakt door de uittredende burgemeester,
overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde
voordrachtsakten en luidend als volgt:
KANDIDAAT EFFECTIEVE LEDEN
Naam : Debock
Voornamen : Paulette, Elvier
Geboortedatum : 18/7/1958
Beroep : landbouwster
Naam : Eeckhoudt
Voornamen : Eric, Michel
Geboortedatum : 18/12/1958
Beroep : ambtenaar
Naam : Van Hende
Voornamen : Vanessa

KANDIDAAT OPVOLGERS
1 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
1 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
1 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
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Geboortedatum : 23/5/1977
Beroep : kleuterleidster

Beroep :
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep

Juridische gronden
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op 2 niveaus, verder WGP genoemd
KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van
de politieraad
Ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie
van de politieraadsleden van een meergemeentezone
Advies en motivering
Overwegende dat Brent Roobaert en Nicky D’Handschotter de jongste gemeenteraadsleden
in leeftijd, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de
stemopneming.
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de
effectieve leden en hun eventuele opvolgers van de politieraad.
Overwegende dat de stemopneming van deze biljetten volgend resultaat geeft
17 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 1 stembiljet
17 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
17 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen

Overwegende dat de stemopneming van deze biljetten volgend resultaat geeft:
1 nietige stembiljetten
0 blanco stembiljetten
16 geldige stembiljetten
Overwegende dat de op deze x geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden
toegekend als volgt:
Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve
Aantal verkregen stemmen
leden
Debock Paulette
6
Eeckhoudt Eric
5
Van Hende Vanessa
5
Totaal aantal stemmen : 16
Overwegende dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen
kandidaten-effectieve leden
Overwegende dat 3 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben
verkregen, verkozen worden.

Besluit: Definitieve agenda met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : De burgemeester stelt vast dat :
Verkozen zijn tot effectief lid
van de politieraad

Debock Paulette
Eeckhoudt Eric
Van Hende Vanessa

De eventuele 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
1 /
2 /
1 /
2 /
1 /
2 /

dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
Debock Paulette, Eeckhoudt Eric en Van Hende Vaneesa: verkozen kandidaateffectieve leden;
Artikel 2 : Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis WGP en artikel 15 van het
Koninklijk Besluit 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

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad

9

