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Mevrouw

Mijnheer

Overeenkomstig artikel 6 van het decreet over het [okaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de instal.latievergadering van de gemeenteraad op woensdag 2 ianuari 2019 om

20:00 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeLing van de agendapunten
zoals vermel.d in de bijl.age.
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OPENBARE ZITTING

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

1 2019_IGR_00007 Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018: kennisneming 
geldigverklaring

Met brief van 10 december 2018, ingekomen op 12 december 2018, deelt de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen mee dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018 geldig verklaard wordt. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

2 2019_IGR_00006 Burgemeester: benoeming en eedaflegging: kennisneming 

Op 30 oktober 2018 werd de heer Lieven Dehandschutter bij akte, neergelegd in handen van de 
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, voorgedragen voor het ambt van burgemeester 
van de stad Sint-Niklaas.
Bij ministerieel besluit van 12 december 2018 benoemde de Vlaamse Regering de heer Lieven 
Dehandschutter tot burgemeester van de stad Sint-Niklaas.
De heer Lieven Dehandschutter legt op 27 december 2018 de eed af in handen van de 
waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de benoeming en de eedaflegging 
van de burgemeester.

3 2019_IGR_00002 Gemeenteraad: installatie van de gemeenteraadsleden en 
vaststelling van hun rangorde

De gemeenteraad moet overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur de 
geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoeken. De verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze hun 
mandaat aanvaarden, in openbare vergadering, de volgende eed af in handen van de voorzitter 
van de installatievergadering: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen”, waarna de voorzitter betrokkenen als gemeenteraadsleden aangesteld verklaart. 
Vervolgens legt de voorzitter van de installatievergadering, die herkozen is als 
gemeenteraadslid, de eed af in handen van de burgemeester. 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe 
gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld.
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4 2019_IGR_00004 Gemeenteraad: vaststelling van de fracties

Artikel 36 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid of de 
gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, één fractie vormen. 
In afwijking van die basisregel kunnen de kandidaat-gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst 
zijn verkozen twee fracties vormen mits voldaan is aan de voorwaarden opgesomd in artikel 36 
§ 2 van het decreet lokaal bestuur.
De onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties overeenkomstig artikel 
36 § 2 van het decreet lokaal bestuur, geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de fracties vast te stellen voor de duurtijd van de 
legislatuur.

5 2019_IGR_00003 Gemeenteraad: verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad

Ingevolge artikel 7 van het decreet lokaal bestuur verkiest de gemeenteraad op de 
installatievergadering onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter. 
De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, 
ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen 
deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de 
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden 
verkozen. De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd.
Op datum werd bij de algemeen directeur de akte van voordracht van mevrouw Mia Mortier als 
kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad ingediend. 
De voorzitter van de installatievergadering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is 
overeenkomstig de voorwaarden. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-
voorzitter verkozen verklaard.

6 2019_IGR_00001 College van burgemeester en schepenen: verkiezing van de 
schepenen, eedaflegging en vaststelling rangorde

Artikel 43 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de schepenen verkiest 
onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen, die uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad aan de algemeen directeur wordt bezorgd. De algemeen directeur bezorgt een 
afschrift van de akte aan de burgemeester.
Op datum werd bij de algemeen directeur de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen 
ingediend. 
De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk 
is overeenkomstig de voorwaarden. Als de voordracht ontvankelijk is, worden de voorgedragen 
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kandidaat-schepenen verkozen verklaard en is het aantal schepenen vastgelegd tot de 
eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
De verkiezing van de schepenen in deze is behoudens de voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst die van rechtswege schepen zal worden.
De schepenen leggen in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in 
handen van de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen.” 

7 2019_IGR_00005 Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: verdeling, 
samenstelling en verkiezing voorzitter

Overeenkomstig artikel 37 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de 
besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen 
te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking 
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd 
deskundigen en belanghebbenden horen.
De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de 
gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het 
aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die berekeningswijze 
geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval 
dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken 
van het college van burgemeester en schepenen, altijd hoger is dan de som van het aantal 
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar 
overeenkomstig de voormelde berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de 
voorzitter van de gemeenteraad.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt.


