
 

 

INSTALLATIEGEMEENTERAAD d.d. 2 JANUARI 2019 

============================================ 

 

VOORZITTER: Goedenavond, iedereen. Ik open bij deze de installatievergadering van de 

gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas op 2 januari 2019. Jammer genoeg moet ik starten met 

een droef bericht. Dat is het overlijden van Daan Anthuenis, ere-schepen, die na een zeer lange 

strijd 31 december is overleden. Ik vraag u even een minuut stilte. 

 

S T I L T E 

 

VOORZITTER: Dan wil ik u graag allemaal een zeer gelukkig nieuwjaar wensen. Als mens 

een liefdevol en vredevol jaar, met hopelijk naast uw mandaat ook tijd voor of voldoende tijd 

voor al wie u liefheeft. Als politicus wens ik u een geëngageerde legislatuur, meer dan één jaar 

dus, met vooral een hart voor de stad. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb al een paar 

mededelingen, die dienen te gebeuren. Eerst en vooral een verontschuldiging. Mevrouw El 

Moussaoui is verontschuldigd wegens familiale omstandigheden. Dus zij zal dan later, 25 

januari, de eed afleggen. Dan een paar praktische mededelingen, vooral voor mensen die voor 

het eerst zetelen. Er is hier een microfoon en als u het woord vraagt en dat ook krijgt van de 

voorzitter, dan mag u het middelste knopje indrukken. Dat wordt rood en dan brandt uw lampje 

en dan mag u spreken. En nadien graag terug het knopje afzetten. Er is een verbod voor film-, 

foto- en geluidsopname, ja, behalve voor de camera’s die u nu ziet en de fotograaf die nu in de 

zaal, fotograven, die nu in de zaal zijn en die daar toestemming voor hebben gekregen, is het 

zowel voor het publiek als voor de raadsleden dus verboden om film-, foto- en geluidsopnamen 

te maken. Het is verboden om te eten en te drinken, behalve het water dat u krijgt. De gsm staat 

altijd op stil en het is verboden tijdens de raad om telefoongesprekken te voeren. Dat is nogal 

vervelend. En er is een welkomstpakketje van VVSG, dat in uw bakje ligt in de bodenkamer. 

Ik vermoed dat u ook daar al informatie over hebt gekregen, dat er in de bodenkamer dus een 

bakje of een vakje voor u is. En dan puur praktisch voor de vergadering. Elke fractie krijgt 

straks het woord na de installatie van de OCMW-raad. Dus eerst gaan we de installatie en alle 

protocollaire dingen, die daarmee gepaard gaan, afwerken. Dus voilà, dan bij deze gaan we van 

start. Ik volg een beetje het draaiboek om zeker alles in goeie banen te laten verlopen.  

En we starten met een kennisneming, een geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen 

van 14 oktober 2018. Dat moet zo. En de algemeen directeur, die dat meedeelt. 
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ALGEMEEN DIRECTEUR: Goedenavond, ja, dames en heren, ik geef u lezing van de be-

schikking van de raad voor verkiezingsbetwistingen, waarbij de verkiezingen van de stad Sint-

Niklaas geldig worden verklaard. De beslissing over de geldigheid van de verkiezingen van 14 

oktober 2018 in de stad Sint-Niklaas. Gelet op het lokaal en het provinciaal kiesdecreet, gelet 

op het decreet over het lokaal bestuur, gelet op het besluit van de Vlaamse regering onder andere 

tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per 

gemeente en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente. Gelet op het 

proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau en de andere stukken betreffende de 

gemeenteraadsverkiezingen, die op zondag 14 oktober 2018 hebben plaatsgevonden. 

Overwegende dat uit vernoemde stukken blijkt, dat de gekozen raadsleden en de opvolgers wat 

de gemeenteraad betreft voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Overwegende dat de 

raad na ambtshalve onderzoek geen onregelmatigheden heeft vastgesteld, die de zetelverdeling 

of de volgorde van verkozenen en opvolgers beïnvloeden. De raad bevindt het proces-verbaal 

van het hoofdbureau van de stad Sint-Niklaas over de vaststelling van de zetelverdeling tussen 

de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers juist en verklaart de 

verkiezingsuitslag van zondag, 14 oktober 2018 geldig. Beslissing aldus genomen te Brussel 

op 5 december 2018 door de 5e Kamer van de raad voor verkiezingsbetwistingen, getekend de 

hoofdgriffier en de voorzitter van de 5e Kamer. 

VOORZITTER: Dank u wel. Wij nemen daar dus kennis van. Wij nemen ook kennis, burge-

meester, van uw benoeming en eedaflegging bij de waarnemend provinciegouverneur en op-

nieuw, mijnheer Verhulst, mag u dat nog meedelen. 

ALGEMEEN DIRECTEUR: Ik geef u lezing van het ministerieel besluit, waarbij de heer 

Dehandschutter Lieven met ingang van 1 januari 2019 tot burgemeester van de stad Sint-

Niklaas wordt benoemd en van het proces-verbaal van zijn eedaflegging. De Vlaamse minister 

van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding. Op basis 

van de bevoegdheid, haar toegekend bij besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 2014, tot 

bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering en overeenkomstig art. 

58 van het decreet over het lokaal bestuur. Op 30 oktober 2018 werd een akte van voordracht 

van een kandidaat-burgemeester voor de stad Sint-Niklaas ingediend bij de pro-

vinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Met die akte wordt de heer Dehandschutter Lieven 

voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de stad Sint-Niklaas. Op 28 november 2018 

heeft de procureur-generaal van het Hof van Beroep te Gent een advies uitgebracht.  

Daaruit blijkt, dat er geen belemmering is voor de benoeming van de heer Dehandschutter 

Lieven. Op 6 december 2018 heeft de waarnemend provinciegouverneur het gunstig advies 
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uitgebracht met betrekking tot de benoeming van de heer Dehandschutter Lieven tot burge-

meester van de stad Sint-Niklaas. De akte van voordracht is ontvankelijk, de uitgebrachte ad-

viezen zijn gunstig. De heer Dehandschutter Lieven voldoet aan de benoemingsvoorwaarden. 

Enig artikel, de heer Dehandschutter Lieven wordt benoemd tot burgemeester van de stad Sint-

Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, met ingang van 1 januari 2019, aldus besloten te Brussel 

op 12 december 2018. Getekend, Liesbeth Homans. Proces-verbaal van eedaflegging … 

 

A P P L A U S 

 

ALGEMEEN DIRECTEUR: Proces-verbaal van eedaflegging. Heden, 27 december 2018, is 

voor ons, Didier De Tollenaere, waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, 

verschenen de heer Lieven Dehandschutter. Bij besluit van 12 december 2018 van de Vlaamse 

minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding 

benoemt tot burgemeester van de stad Sint-Niklaas. Heeft de eed afgelegd, voorgeschreven bij 

art. 59 van het decreet over het lokaal bestuur, luidende als volgt “ik zweer de verplichtingen 

van mijn mandaat trouw na te komen”. Getekend, Didier De Tollenaere, waarnemend 

gouverneur en Lieven Dehandschutter, burgemeester. 

VOORZITTER: Proficiat, burgemeester! 

BURGEMEESTER: Dank u wel, Ilse. 

VOORZITTER: Dan gaan wij al direct naar punt 3, gemeenteraad, installatie van de gemeen-

teraadsleden en vaststelling van hun rangorde. Het is aan de raad om na te gaan of de verko-

zenen enerzijds nog steeds voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en anderzijds moet de 

raad ook nakijken of er geen onverenigbaarheden zijn, waardoor een bepaalde verkozene het 

mandaat niet kan opnemen. Deze zaken kunnen gecontroleerd worden aan de hand van 

geloofsbrieven. En deze omvatten volgende schriftelijke bewijsstukken, die elk raadslid en elke 

opvolger moet voorleggen. Dat is een recent uittreksel van het bevolkings- of rijksregister, een 

recent uittreksel uit het strafregister, een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval 

van onverzoenbaarheid. Als de raad vaststelt, dat de geloofsbrieven van alle verkozenen in orde 

zijn, kunnen alle raadsleden de eed afleggen. De burgemeester heeft dus reeds de eed afgelegd 

in handen van de waarnemend provinciegouverneur en hoeft dat dus vandaag hier niet meer te 

doen.  

Ik zal nu, ik vraag nu vervolgens of de geloofsbrieven goedgekeurd mogen worden. Moet ik 

daar nog … Ik vraag dat aan de raad? Voilà. Nog iemand een … Dan zal ik de namen van de 

raadsleden afroepen op basis van de volgorde in de ranglijst en het is de bedoeling, dat alles 
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een beetje vlot verloopt. Dus iedereen kreeg reeds een strookje met de tekst van de eed, maar 

ook hier staat dat nog een keer. Dus je kan gewoon spieken als je dat wilt. De eedaflegging 

gebeurt met geheven rechterhand. Dus niet met, maar gewoon zo. En na de eedaflegging moet 

ook iedereen nog het boek der eedafleggingen ondertekenen. Dat klinkt wel chique hé. Voilà. 

Mijnheer De Meyer, u mag als eerste naar voor komen. 

DE MEYER: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat, mijnheer De Meyer. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer … Oei, is het met … Mijnheer Van Peteghem, u bent als tweede aan 

de beurt. 

VAN PETEGHEM: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Wymeersch? 

WYMEERSCH: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Gefeliciteerd. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Van Der Coelden? 

VAN DER COELDEN: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Geerts? 

GEERTS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Gefeliciteerd. 

 

A P P L A U S 
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VOORZITTER: Mevrouw Heyrman? 

HEYRMAN: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Pannecoucke? 

PANNECOUCKE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Somers? 

SOMERS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Qhesquière? 

GHESQUIERE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Huys? 

HUYS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Buysrogge? 

BUYSROGGE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 
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A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer De Meester? 

DE MEESTER: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Henne? 

HENNE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Hanssens? 

HANSSENS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Foubert? 

FOUBERT: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Merckx? 

MERCKX: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Callaert? Boek 2. 
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CALLAERT: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer De Bruyne? 

DE BRUYNE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Baeyens? 

BAEYENS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw De Beule? 

DE BEULE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Pieters? 

PIETERS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Bilici? 

BILICI: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 
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VOORZITTER: Mijnheer Huys? 

HUYS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Van Elslande? 

VAN ELSLANDE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Snellings? 

SNELLINGS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Oei, dat was toch maar een raar handje.  

BURGEMEESTER: Het was een vingerwijzing. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Mortier? 

MORTIER: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Herman? 

HERMAN: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

VOORZITTER: Mijnheer Baeck? 

BAECK: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 
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A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Uytdenhouwen? 

UYTDENHOUWEN: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Baeten? 

BAETEN: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Van Gansen? 

VAN GANSEN: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer Maes? 

MAES: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Blommaert? 

BLOMMAERT: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Luyckx? 
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LUYCKX: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Van De Walle? 

VAN DE WALLE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw De Rijcke? 

DE RIJCKE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mijnheer De Smet? 

DE SMET: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: En mijnheer Noppe? 

NOPPE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

BURGEMEESTER: Mag ik dan mevrouw Ilse Bats uitnodigen om ook haar eed als gemeen-

teraadslid af te leggen? 

BATS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

BURGEMEESTER: Proficiat, mevrouw Bats. 
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A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Prima. Proficiat, iedereen. Ik mag u ook melden – al wist u dat al – dat van 

rechtswege, dat gemeenteraadsleden van rechtswege ook OCMW-raadsleden zijn nu. De ver-

hindering, het ontslag, het verval en de afstand van het mandaat van lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn houdt van rechtswege de verhindering, het ontslag, het verval en de 

afstand van het mandaat van gemeenteraadslid in en omgekeerd. Zo zegt men hier. Ik vraag aan 

de raad bij deze de ranglijst van de gemeenteraadsleden vast te stellen. De ranglijst, die wordt 

opgemaakt op basis van anciënniteit en bij gelijke anciënniteit op basis van de naamstellen, euh 

naamstemmen. Lezen we … Ja? De lijst wordt voorgelezen. 

ALGEMEEN DIRECTEUR: De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als 

volgt. 1, Lieven Dehandschutter. 2, Jos De Meyer. 3, Gaspard Van Peteghem. 4, Frans 

Wymeersch. 5, Kris Van Der Coelden. 6, Christel Geerts. 7, Sofie Heyrman. 8, Roland 

Pannecoucke. 9, Ine Somers. 10, Julien Ghesquière. 11, Ilse Bats. 12, Marc Huys. 13, Peter 

Buysrogge. 14, Wout De Meester. 15, Marijke Henne. 16, Carl Hanssens. 17, Bart Foubert. 18, 

Bart Merckx. 19, Maxime Callaert. 20, Bart De Bruyne. 21, Filip Baeyens. 22, Veerle De Beule. 

23, Femke Pieters. 24, Hasan Bilici. 25, Luk Huys. 26, Kelly Van Elslande. 27, Jan Snellings. 

28, Mia Mortier. 29, Filip Herman. 30, Aster Baeck. 31, Johan Uytdenhouwen. 32, Lore Baeten. 

33 – onder voorbehoud van de eedaflegging in de volgende gemeenteraad – Saloua El 

Moussaoui. 34, Kristof Van Gansen. 35, Jef Maes. 36, Vanessa Blommaert. 37, Anneke 

Luyckx. 38, Tchantra Van De Walle. 39, Freyja De Rijcke. 40, Koen De Smet en 42, Karel 

Noppe. 

VOORZITTER: Voilà. Allemaal jullie nummer goed onthouden. Nee, nee, dat is niet waar. 

Dan gaan we over naar punt 4, gemeenteraad, vaststelling van de fracties. De raad moet het 

aantal fracties vaststellen. Tot op de installatievergadering kunnen lijsten beslissen om hun 

fractie te vormen. De lijsten zijn als dusdanig vastgesteld. Dat is lijst 1, sp.a. Lijst 2, N-VA. 

Lijst 3, CD&V. Lijst 4, Groen. Lijst 5, Vlaams Belang. Lijst 6, Open Vld. Lijst 7, PVDA. Dat 

zijn dus de 7 fracties in deze gemeenteraad. En dan gaan we over tot punt 5, gemeenteraad, 

verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. Dus hier eindigt mijn geweldige taak. En 

mijnheer Verhulst u overhandigt mij nu de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.  

Dank u wel. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ondertekend zijn door meer 

dan de helft van de verkozenen op de lijsten, die aan de verkiezingen deelnamen en door de 

meerderheid van de personen, die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden ver-

kozen. Aangezien – ik heb dat gezien – aangezien aan die voorwaarden is voldaan, wordt de 
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akte ontvankelijk verklaard en de voorgedragen kandidaat-voorzitter is hierbij verkozen. Maar 

dus, aangezien de nieuwe voorzitter de eed reeds heeft afgelegd als raadslid, moet die eed niet 

meer opnieuw worden herhaald. Dus, mevrouw Mortier, jij mag nu mijn plaatsje innemen. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Ik zal even wachten tot Ilse haar plaats heeft gevonden. Ook van mij allemaal 

een hartelijk, goed, creatief en geïnspireerd 2019. Ik wil toch nog even onze ex-voorzitter 

bedanken voor haar fijne en attente manier, waarop ze altijd de gemeenteraden heeft 

voorgezeten. En ik moet ook nog zeggen, dat ik haar afscheidswoordje in de vorige ge-

meenteraad heel erg mooi en verbindend vond. En ik hoop om die traditie te kunnen verder-

zetten.  

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Dan gaan we nu over naar punt 6, college van burgemeester en schepenen, 

verkiezing van de schepenen, eedaflegging en vaststelling rangorde. En ik zou – dank u wel – 

ook de akte daarvan ontvangen. Dank u wel trouwens, algemeen directeur. De lijsten N-VA, 

Groen en Open Vld doen een gezamenlijke voordrachtakte. En de volgende kandidaat-

schepenen zijn voorgedragen. De heer Wout De Meester van de lijst Groen als eerste schepen. 

De heer Peter Buysrogge van de lijst N-VA als tweede schepen. Mevrouw Ine Somers, lijst 

Open Vld, derde schepen. Mevrouw Marijke Henne, lijst N-VA, vierde schepen. De heer Carl 

Hanssens, lijst N-VA, vijfde schepen. De heer Bart De Bruyne, lijst Groen, zesde schepen. En 

de heer Filip Baeyens, lijst N-VA, als zevende schepen. De gezamenlijke akte van voordracht 

is ontvankelijk, want de akte werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op 

de lijsten, die aan de verkiezingen deelnamen én door een meerderheid van de personen, die op 

dezelfde lijst staan als de voorgedragen kandidaten. De akte is dus ontvankelijk en daardoor 

worden de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen verklaard. Mag ik u dan nu vragen om 

in de volgorde van de rangorde één voor één naar voor te komen om de eed af te leggen en ook 

het boek van de eedaflegging te ondertekenen?  

Na de eedaflegging gaan jullie de sjerp in ontvangst nemen bij onze burgemeester. En dan ne-

men jullie plaats op de voor jullie voorziene plaatsen hier in de banken voor de burgemeester. 

Oké, mag ik dan … 

DE MEESTER: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 
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VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: De heer Buysrogge? 

BUYSROGGE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Somers? 

SOMERS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Mevrouw Henne? 

HENNE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: De heer Hanssens? 

HANSSENS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: De heer De Bruyne? 

DE BRUYNE: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 
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VOORZITTER: De heer Baeyens? 

BAEYENS: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 

VOORZITTER: Proficiat. 

 

A P P L A U S 

 

VOORZITTER: Dan moet ik ook melden, dat de leden van het college van burgemeester en 

schepenen van rechtswege ook leden van het Vast Bureau zijn. En het mandaat is net zoals het 

mandaat van gemeenteraadslid en OCMW-raadslid niet-deelbaar. Voor wie ongerust is, dat er 

nog iemand blijft zitten, dat gebeurt pas tijdens de OCMW-raad. Als laatste punt op de agenda, 

punt 7, gemeenteraad, gemeenteraadscommissies, verdeling, samenstelling en verkiezing 

voorzitter.  

BURGEMEESTER: Ja, dank u wel, voorzitter. Aan deze raad wordt voorgesteld om voor de 

maand januari over te gaan tot de samenstelling van 9 raadscommissies. Dit wil zeggen dus één 

commissie per schepen en één commissie voor de burgemeester. Dus alles in totaal 9 

raadscommissies, waarbij dus de fracties de volgende vertegenwoordiging zullen hebben. N-

VA 5 leden, Vlaams Belang 2 leden, Groen 2 leden, CD&V 2 leden, sp.a 2 leden, Open Vld 1 

lid en PVDA 1 lid met raadgevende stem, zoals dat ook voorzien is in het decreet lokaal bestuur. 

Wij zullen de commissievoorzitters ook voordragen. Ik hoop dat u mij ontslaat van de 

voorlezing van de kandidaten, die worden voorgedragen voor dus die 9 commissies. Die zijn 

allemaal overhandigd aan de algemeen directeur. Maar het zou denk ik teveel tijd vergen om 

die allemaal voor te lezen. De commissievoorzitters, daar ga ik u al lezing van geven. Het 

voorstel is om de volgende personen aan te duiden. Voor de commissie algemeen beleid, vei-

ligheid, internationale samenwerking en erediensten, mevrouw Mia Mortier. Wat zij ook moet 

doen als voorzitter van deze raad. De commissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur, 

de heer Bart Merckx. De commissie voor financiën, personeel en sport, de heer Julien 

Ghesquière. De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering, 

mevrouw Ilse Bats. De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs, de heer 

Aster Baeck. De commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling, de heer 

Marc Huys.  

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen, de heer Maxime Callaert. De commissie 

voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw, de heer Luk Huys. En de commissie voor 

welzijn, diversiteit, burgerzaken, de heer Karel Noppe. Zoals ik daarnet zei, is het de bedoeling 

dat in de loop van deze maand de fracties, de fractievoorzitters overleg plegen over een 
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definitieve samenstelling van deze commissies. Als de raad ermee akkoord kan gaan, dan 

kunnen we dat eenparig zo vaststellen en zal dus voor de definitieve samenstelling aan deze 

raad op vrijdag, 25 januari een nieuwe beslissing worden voorgelegd. 

VOORZITTER: Moeten we daar duidelijk over stemmen? Het is voor de eerste keer. Kunnen 

we stemmen?  

BURGEMEESTER: Oké, dat is eenparig goedgekeurd. 

MORTIER: Oké, eenparige beslissing. Goed … (einde opname) 

 

---ooOoo-- 

 

 


