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Verslag gemeenteraadszitting op 03/01/2019 

Aanwezig: F. Ampe-Duron, F. Annys, K. Claeys-Goemaere, Robin De Lille, D. De Poortere, M. Declerck, 
J.M. Dedecker, T. Dedecker, H. Dierendonck, G. Galle, D. Gilliaert, A. Goethaels, L. Landuyt, 
N. Lejaeghere, C. Niville, B. Ryckewaert, F. Spaey, Töpke Johan, S. Van den Bossche, 
M. Van Boven, E. Van Muysewinkel, B. Vandekerckhove, R. Vangenechten, H. Vanheste, 
L. Verstraete, raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur; 

 

Verontschuldigd:  ; 
 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 

Deze installatievergadering van de OCMW-raad vindt plaats in feestzaal “De Stille Meers” (OCMW), 
Sluisvaartstraat 19 te 8430 Middelkerke. 

Overeenkomstig artikel 6 §2 van het decreet over het lokaal bestuur opent dhr. B. Vandekerckhove, 
uittredend schepen en herkozen als raadslid, de installatievergadering om 19.00u.  

P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder 
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.  

 

Openbare vergadering 

1. Besluit raad voor verkiezingsbetwistingen houdende geldigverklaring van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - kennisname 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204; 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtcolleges, artikel 28; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6; 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de 
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05/12/2018 werden geldig verklaard, zoals meegedeeld per 
brief op 10/12/2018; 

Overwegende dat de raad kennis dient te krijgen van voornoemd besluit van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen; 

Bijgevolg; 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138929
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138930
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1024603
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1024603
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1240910
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234844
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Neemt kennis: 

Van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 05/12/2018 houdende de 
geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 te Middelkerke en waarbij het 
proces-verbaal van het hoofdstembureau van Middelkerke houdende vaststelling van de 
zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers juist werd 
bevonden. 

2. Benoeming en eedaflegging van de burgemeester - kennisname 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62; 

Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende de benoeming van Jean-Marie 
Dedecker tot burgemeester van Middelkerke;  

Overwegende dat Jean-Marie Dedecker de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van 
de gouverneur op 31 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging; 

Overwegende dat Jean-Marie Dedecker aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van 
burgemeester heeft opgenomen; 

Bijgevolg; 

Neemt kennis:  

Van het besluit van 20 december 2018 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding waarbij de heer Jean-Marie Dedecker benoemd werd 
tot burgemeester van de gemeente Middelkerke, provincie West-Vlaanderen, met ingang van 1 januari 
2019. 

Van de eedaflegging van de heer Jean-Marie Dedecker als burgemeester in handen van de 
gouverneur van West-Vlaanderen op 31 december 2018. 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de raadsleden 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 
12, 14, 49 en 59; 

Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de 
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018  geldig werden verklaard; 

Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredende voorzitter 
afstand te doen van hun mandaat:  

- Wim Landuyt deed afstand op 16/11/2018 per brief 

http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234901
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234902
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234903
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234904
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138733
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138783
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138811
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1138894
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234844
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234845
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234846
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234847
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234848
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234849
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234850
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234852
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234901
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- Janna Rommel – Opstaele deed afstand op 14/12/2018 per brief 

- Michel Landuyt deed afstand op 18/12/2018 per brief. 

Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:  

- Marissa Van Boven (1ste opvolger – LDD (lijst Dedecker))  waartoe verkozene W. Landuyt 
behoort; 

- Rony Reynaert (1ste opvolger – Open VLD) waartoe verkozene J. Rommel-Opstaele behoort, 
verzaakt bij brief van 14/12/2018 aan zijn mandaat; 

- Johan Töpke (2de opvolger – Open VLD) waartoe J. Rommel-Opstaele en R. Reynaert 
behoren; 

- Geert Galle (3de opvolger – Open VLD) waartoe verkozene M. Landuyt behoort; 

Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze installatievergadering; 

Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen 
tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter 
zake; 

Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die 
uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;  

Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie 
van onverenigbaarheid bevinden (waarbij geen rekening wordt gehouden met de verkozenen die 
hebben laten weten te verzaken aan hun mandaat); 

Overwegende dat Jean-Marie Dedecker op 31/12/2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in 
handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als 
gemeenteraadslid; 

Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed 
hebben afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen". De voorzitter heeft de eed afgelegd in handen van de burgemeester; 

De akten van eedaflegging als gemeenteraadslid worden door de comparant en de voorzitter, resp. 
burgemeester, staande de vergadering ondertekend; 

Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is; 

Beslist: 

Artikel 1  

Akte te nemen van de afstand van mandaat van volgende verkozenen:  

 Wim Landuyt; 

 Michel Landuyt; 

 Janna Opstaele; 

 Rony Reynaert (1ste opvolger – Open VLD); 

Artikel 2  

De geloofsbrieven goed te keuren van (in alfabetische volgorde):  

Officiële naam Lijst 

Franky Annys  Open Vld  



 

 
03/01/2019 

 

 
 

 

Officiële naam Lijst 

Robin De Lille  Groen  

Dirk De Poortere  LIJST DEDECKER  

Mario Declerck  Open Vld  

Tom Dedecker  LIJST DEDECKER  

Henk Dierendonck  LIJST DEDECKER  

Francine Duron  CD&V  

Geert Galle  Open Vld  

Dirk Gilliaert  CD&V  

Katrien Goemaere  CD&V  

Anthony Goethaels  N-VA  

Lieve Landuyt  LIJST DEDECKER  

Natacha Lejaeghere  LIJST DEDECKER  

Chris Niville  LIJST DEDECKER  

Bianca Ryckewaert  LIJST DEDECKER  

Frederick Spaey  Open Vld  

Johan Töpke  Open Vld  

Marissa Van Boven  LIJST DEDECKER  

Sandra Van den Bossche  LIJST DEDECKER  

Eddy Van Muysewinkel  LIJST DEDECKER  

Bart Vandekerckhove  Open Vld  

Ronny Vangenechten  LIJST DEDECKER  

Hans Vanheste  LIJST DEDECKER  

Leen Verstraete  LIJST DEDECKER  

Artikel 3  

Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van (in alfabetische volgorde):  

Naam Mandaat Begin mandaat 

Franky Annys  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Robin De Lille  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Dirk De Poortere  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  
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Naam Mandaat Begin mandaat 

Mario Declerck  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Tom Dedecker  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Henk Dierendonck  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Francine Duron  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Geert Galle  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Dirk Gilliaert  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Katrien Goemaere  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Anthony Goethaels  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Lieve Landuyt  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Natacha Lejaeghere  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Chris Niville  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Bianca Ryckewaert  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Frederick Spaey  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Johan Töpke  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Marissa Van Boven  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Sandra Van den Bossche  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Eddy Van Muysewinkel  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Bart Vandekerckhove  
(eed in handen van de burgemeester) 

Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Ronny Vangenechten  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Hans Vanheste  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

Leen Verstraete  Gemeenteraadslid  3 januari 2019 (Effectief)  

 

Artikel 4  

Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn. 

4. Vaststelling rangorde van de gemeenteraad 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Overeenkomstig de bepalingen van o.m. artikel 6 §7 van het decreet lokaal bestuur, wordt de 
rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld als volgt: 
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rangorde Naam Voornaam 
Ancienn. 
dd/mm/jj 

Naamstemmen 
14/10/2012 

1 Vandekerckhove Bart 01/00/18 1048 

2 Dedecker  Tom 01/00/12 1840 

3 Annys Franky 01/00/12 713 

4 Ampe-Duron Francine 01/00/12 695 

5 Declerck Mario 01/00/12 654 

6 Claeys-Goemaere Katrien 01/00/12 532 

7 Landuyt Lieve 19/04/10 1343 

8 Galle Geert 11/04/06 613 

9 Gilliaert Dirk 30/03/06 1067 

10 Dierendonck Henk 05/01/06 1567 

11 Dedecker Jean-Marie 01/00/06 4240 

12 Lejaeghere Natacha 01/00/06 1406 

13 Niville Chris 01/00/06 1388 

14 De Poortere Dirk 30/03/06 1142 

15 Ryckewaert Bianca 27/10/05 1305 

16 Van den Bossche Sandra 22/06/03 1154 

17 Goethaels Anthony 09/05/02 221 

18 Van Muysewinkel Eddy 00/00/00 1138 

19 Verstraete Leen 00/00/00 1091 

20 Vanheste Hans 00/00/00 1075 

21 Vangenechten Ronny 00/00/00 1038 

22 Van Boven Marissa 00/00/00 960 

23 Spaey Frederick 00/00/00 707 

24 Töpke Johan 00/00/00 633 

25 De Lille Robin 00/00/00 238 

 

5. Vaststelling van de fracties 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36; 

Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234874
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Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie 
vormen en geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende; 

Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich hebben verenigd om één fractie te vormen; 

Beslist:  

Enig artikel:  

De fracties als volgt vast te stellen (namen van fractieleden in alfabetische volgorde): 

CD&V (3 zetels): 

- Ampe-Duron Francine 

- Claeys-Goemaere Katrien 

- Gilliaert Dirk 

Groen (1 zetel): 

- De Lille Robin 

LDD (Lijst Dedecker) (14 zetels): 

- Dedecker Jean-Marie 

- Dedecker Tom 

- De Poortere Dirk 

- Dierendonck Henk 

- Landuyt Lieve 

- Lejaeghere Natacha 

- Niville Chris 

- Ryckewaert Bianca 

- Van Boven Marissa 

- Van den Bossche Sandra 

- Vangenechten Ronny 

- Vanheste Hans 

- Van Muysewinkel Eddy 

- Verstraete Leen 

NVA (1 zetel): 

- Goethaels Anthony 

Open VLD (6 zetels): 

- Annys Franky 

- Declerck Mario 

- Galle Geert 

- Spaey Frederick 

- Töpke Johan 

- Vandekerckhove Bart 
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6. Verkiezing voorzitter van de gemeenteraad 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op artikel 7 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 

Gezien de akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat: 

- de gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van Belgische 
nationaliteit een voorzitter dient te verkiezen; 

- de voorzitter verkozen wordt 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 en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen 
kandidaat werden verkozen; 

- 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 de ingediende akte van voordracht aan alle voorwaarden voldoet; 

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft 
afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden; 

Overwegende dat de voorzitter bijgevolg de voordracht ontvankelijk en geldig verklaart; 

Beslist 

Artikel 1: 

Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van de heer Tom Dedecker als  
kandidaat-voorzitter. 

Artikel 2: 

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Tom Dedecker, wordt verkozen verklaard tot voorzitter 
van de gemeenteraad. 

Conform 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. 

 

Na het verkozen verklaard zijn van T. Dedecker als voorzitter van de gemeenteraad vraagt raadslid F. 
Annys het woord. Hij herinnert de nieuwe meerderheid aan een opmerking van toenmalig raadslid en 
huidig burgemeester J.M. Dedecker tijdens de installatievergadering in 2013. Hij stelde toen dat hij 
zich niet akkoord kon verklaren met het aanduiden van een lid van het college als voorzitter van de 
gemeenteraad en dat hij liever een raadslid als voorzitter had. Het raadslid beklemtoont dat zijn 
opmerking niet persoonlijk is bedoeld, want dat de nieuwe voorzitter capaciteiten heeft. Het raadslid 
vraagt waarom er niet gekozen werd voor een raadslid als voorzitter. 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234862
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De voorzitter dankt het raadslid voor de lovende opmerkingen aan zijn adres. Hij verklaart een 
bruggenbouwer te zijn. In vergelijking met 6 jaar geleden dient een en ander genuanceerd. De kiezer 
heeft de huidige meerderheid krachtig gemandateerd en zijn fractie een volstrekte meerderheid 
bezorgd. Verwijzend naar zijn anciënniteit als raadslid kan hij ook terugvallen op een ruime ervaring. 
Het is volgens hem ook belangrijk dat de voorzitter iemand is die in het verleden actief heeft 
deelgenomen aan het politiek debat. Hij kon en wou het voorstel om voorzitter te worden bijgevolg niet 
afwijzen. 

 

7. Verkiezing en eedaflegging van de schepenen 

De gemeenteraad bijeengeroepen voor de installatievergadering, tevens handelend als politieraad van 
de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in openbare zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

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

Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd 
overhandigd aan de algemeen directeur op 5 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad;  

Overwegende dat de algemeen directeur op 20 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte 
van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;  

Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;  

Overwegende dat 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 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; 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dus de ontvankelijkheid van de akte kan 
bevestigen; 

Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte 4 kandidaat-schepenen worden voorgedragen; 

Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het 
aantal schepenen is vastgelegd;  

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:  

- Tom Dedecker 

- Henk Dierendonck 

- Natacha Lejaeghere 

- Eddy Van Muysewinkel 

Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;  

Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.  

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding 
maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen opvolgers aangeduid worden;  

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234880
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234881
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234882
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234887
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Beslist, 

Artikel 1: 

Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.  

Artikel 2: 

Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name 4. 

Tom Dedecker, geboren op 24/06/1977, wordt als EERSTE SCHEPEN verkozen verklaard en zal 
derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. 

Henk Dierendonck, geboren op 15/12/1970, wordt als TWEEDE SCHEPEN verkozen verklaard en zal 
derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. 

Natacha Lejaeghere, geboren op 06/09/1975, wordt als DERDE SCHEPEN verkozen verklaard en zal 
derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. 

Eddy Van Muysewinkel, geboren op 08/11/1955, wordt als VIERDE SCHEPEN verkozen verklaard en 
zal derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. 

De schepenen leggen in openbare vergadering en in handen van de burgemeester de volgende eed 
af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 

De akten van eedaflegging als schepen worden door de comparant en de burgemeester staande de 
vergadering ondertekend; 

Bijgevolg; 

Zijn aangesteld als schepen: 

Rangorde Voornaam + naam 

Eerste schepen Tom Dedecker 

Tweede schepen Henk Dierendonck 

Derde schepen Natacha Lejaegere 

Vierde schepen Eddy Van Muysewinkel 

 

Raadslid F. Spaey feliciteert het nieuwe bestuur en hoopt dat zij hun mandaat op een goede en 
correcte manier zullen uitoefenen. Zijn naar de oppositie verwezen fractie zal op constructieve en 
positieve manier oppositie voeren en hoopt daarbij op wederzijds respect, daarbij verwijzend naar de 
goeie samenwerking binnen het OCMW tijdens de vorige legislatuur. 

De voorzitter neemt akte van deze verklaring. Hij betreurt de wijze van overgang van het oude naar 
het nieuwe bestuur. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Oostende is er geen overdracht van dossiers 
geweest tussen de oude en de nieuwe burgemeester. Integendeel zelfs. De nieuwe burgemeester 
heeft moeten vaststellen dat het bureel volledig leeg was en dat alle dossiers en documentatie 
verdwenen waren. Dit wordt betreurd. Hij stelt dat raadslid F. Spaey daar niets mee te maken heeft, 
maar dat hij dat toch wou meegeven. Hij noteert de verklaring van dhr. Spaey i.v.m. een constructieve 
en positieve oppositievoering. 

De burgemeester beaamt de verklaring van de voorzitter. Een en ander heeft als gevolg dat de 
voorziene zitting van de gemeenteraad op 17/01/2019 afgelast moet worden. Hij stelt de hand uit te 
reiken naar iedereen die positief wil meewerken aan de heropstanding van de gemeente. Er is veel 
werk aan de winkel en iedereen is welkom om mee te werken. Het groot aantal voorkeurstemmen 
brengt ook grote verplichtingen met zich mee, aldus de burgemeester. De grote opkomst voor deze 
zitting doet hem veel plezier en het getuigt alvast van veel interesse in de politiek.”  
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Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 19.30u. 

 

 

de algemeen directeur» 
 
Pierre Ryckewaert 

 

de voorzitter 
 

Tom Dedecker 

 


