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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 2 januari 2013 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Annick DeKeyser, Steven Michiels, Remi Serranne, Hans De Lochtschepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els 

Schoeters, Ann Sleyp, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van 

Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries, Willy 

Cornelis raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

  

Vanaf punt 3. vervoegt schepen Karin Derua de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt schepen Annick DeKeyser de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt schepen Steven Michiels de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt schepen Remi Serranne de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt schepen Hans De Locht de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Bert Meulemans de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Marie-Ange Henderix de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Anne Cleiren de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Els Schoeters de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Ann Sleyp de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Daisy De Neef de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Dirk Bernagie de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Audrey Bogaerts de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Steven Van Loock de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Marita Palstermans de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Karel Sterckx de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Francine De Becker de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Kristel Andries de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Willy Cornelis de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Kennisname geldigverklaring verkiezingen 

2. Mededeling inzake de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van de gemeenteraadsleden 

4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 

5. Verkiezing en eedaflegging van de schepenen 

6. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden 

7. Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

8. Kennisname eventueel ontslag gemeenteraadsleden, oproep en installatie opvolgers en 

vaststelling aangepaste rangorde gemeenteraadsleden 

9. Verkiezing leden politieraad 

10. Aanstelling financieel beheerder (voorheen ontvanger) 

 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Kennisname geldigverklaring verkiezingen 

Gelet op artikel 7 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 



- 2 - 

Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en 

houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, de artikelen 203, 204 en 216; 

 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad 

voor Verkiezingsbetwistingen op 20 november 2012 werden goedgekeurd, zoals meegedeeld per brief 

op 21 november 2012; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

Akte te nemen van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 

 

2. Mededeling inzake de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 

Gelet op de artikelen 59 tot en met 63 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 

wijzigingen; 

 

Gelet op het Ministerieel besluit van 14 december 2012 betreffende de benoeming van de heer Michel 

Baert tot burgemeester van de gemeente Boortmeerbeek; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

 

Overwegende dat de heer Michel Baert een ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend; 

 

Overwegende dat de heer Michel Baert de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de 

heer / mevrouw de gouverneur op 21 december 2012, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging; 

 

Overwegende dat de heer Michel Baert aldus met ingang van 1 januari 2013 het ambt van 

burgemeester heeft opgenomen; 

 

Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester geen melding maakt van de 

einddatum van het mandaat en aldus geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de 

resterende duurtijd van het mandaat;  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

Akte te nemen van de benoeming en eedaflegging van de heer Michel Baert tot burgemeester van 

Boortmeerbeek met ingang van 1 januari 2013. 

 

Schepen Karin Derua, schepen Annick DeKeyser, schepen Steven Michiels, schepen Remi 

Serranne, schepen Hans De Locht, raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet, raadslid Bert 

Meulemans, raadslid Marie-Ange Henderix, raadslid Anne Cleiren, raadslid Els Schoeters, 

raadslid Ann Sleyp, raadslid Daisy De Neef, raadslid Dirk Bernagie, raadslid Audrey Bogaerts, 

raadslid Steven Van Loock, raadslid Marita Palstermans, raadslid Karel Sterckx, raadslid 

Francine De Becker, raadslid Kristel Andries, raadslid Willy Cornelis vervoegen de zitting. 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van de gemeenteraadsleden 

Gelet op de artikelen 7 tot en met 12, 14, 16, 50 en 60 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 

2005 en latere wijzigingen; 

 



- 3 - 

 

Gelet op de artikelen 8, 58, 86 en 169 van het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de 

lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, 

het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad 

voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op 20 november 2012, zoals meegedeeld per brief 

op 21 november 2012; 

 

Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk ondertekend is 

ingediend bij de uittredende voorzitter door: 

 mevrouw Rita Van Cleynenbreugel op 9 december 2012; 

 de heer Steven Pype op 17 december 2012; 

 

Overwegende dat mevrouw Francine De Becker werd opgeroepen als eerste opvolger voor mevrouw 

Rita Van Cleynenbreugel en mevrouw Kristel Andries als eerste opvolger voor de heer Steven Pype; 

 

Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage 

werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake; 

 

Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door 

de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7, §2 en artikel 10 van het Vlaams gemeentedecreet, 

blijkt dat alle verkozenen en hun respectieve opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te 

leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 

Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden; 

 

Overwegende dat de heer Michel Baert op 21 december 2012 de eed als burgemeester heeft afgelegd 

in handen van de gouverneur en dat conform artikel 60, §2 van het Vlaams gemeentedecreet deze 

eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7 van het Vlaams 

gemeentedecreet; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Annick DeKeyser, Steven Michiels, 

Remi Serranne, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Ann 

Sleyp, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van 

Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries, Willy Cornelis).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de vastgestelde afstanden van mandaat door: 

 mevrouw Rita Van Cleynenbreugel op 9 december 2012; 

 de heer Steven Pype op 17 december 2012. 

 

art. 2 De geloofsbrieven goed te keuren van: 

 voor lijst nr. 1 (Open Vld):  

 Karin Derua; 

 Steven Michiels; 

 Annick Dekeyser; 

 Hans De Locht; 
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 Els Schoeters; 

 Audrey Bogaerts; 

 Marie-Ange Henderix 

 Ann Sleyp 

 voor lijst nr. 2 (N-VA):  

 Dirk Bernagie; 

 Nieke Deleebeeck-Baudet; 

 Marita Palstermans; 

 Karel Sterckx; 

 Francine De Becker; 

 voor lijst nr. 4 (sp.a): 

 Remi Serranne; 

 Willy Cornelis; 

 Daisy De Neef; 

 voor lijst nr. 7 (CD&V):  

 Bert Meulemans; 

 Anne Cleiren; 

 Steven Van Loock; 

 Kristel Andries. 

 

art. 3 Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van: 

 voor lijst nr. 1 (Open Vld):  

 Karin Derua; 

 Steven Michiels; 

 Annick Dekeyser; 

 Hans De Locht; 

 Els Schoeters; 

 Audrey Bogaerts; 

 Marie-Ange Henderix 

 Ann Sleyp 

 voor lijst nr. 2 (N-VA):  

 Dirk Bernagie; 

 Nieke Deleebeeck-Baudet; 

 Marita Palstermans; 

 Karel Sterckx; 

 Francine De Becker; 

 voor lijst nr. 4 (sp.a): 

 Remi Serranne; 

 Willy Cornelis; 

 Daisy De Neef; 

 voor lijst nr. 7 (CD&V):  

 Bert Meulemans; 

 Anne Cleiren; 

 Steven Van Loock; 

 Kristel Andries. 

 

4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 

Gelet op de artikelen 7 en 8 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 
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Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van de heer 

Michel Baert werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 14 oktober 2012, zijnde uiterlijk acht 

dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; 

 

Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter 

ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering; 

 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de 

decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 

 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen melding 

maakt van de einddatum van het mandaat en geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen 

voor de resterende duurtijd van het mandaat;  

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als burgemeester heeft afgelegd; 

 

Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Annick DeKeyser, Steven Michiels, 

Remi Serranne, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Ann 

Sleyp, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van 

Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries, Willy Cornelis).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-

voorzitter. 

 

art. 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Michel Baert, verkozen te verklaren als 

voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2013. 

 

5. Verkiezing en eedaflegging van de schepenen 

Gelet op de artikelen 44, 45, 46 en 50 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 

wijzigingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

 

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd 

overhandigd aan de gemeentesecretaris  op 14 oktober 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 

installatievergadering van de gemeenteraad; 

 

Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 21 december 2012 een afschrift van de 

gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd; 

 

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

 

Overwegende dat de heer Michel Baert tot voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen tijdens de 

installatievergadering van 2 januari 2013 en na zijn installatie de gemeenteraad voorzit;  

 

Overwegende dat  de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-

schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; 
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Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van voordracht 

van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad 

aan de secretaris is overhandigd; 

 

Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn: 

 mevrouw Karin Derua als eerste schepen; 

 de heer Remi Serranne als tweede schepen; 

 de heer Steven Michiels als derde schepen; 

 mevrouw Annick Dekeyser als vierde schepen; 

 de heer Hans De Locht als vijfde schepen; 

 

Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de voordrachtsakte; 

 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de 

decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 

 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding 

maakt van de einddatum van een schepenmandaat  

Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal schepenen voor de rest 

van de legislatuur bepaald is, zijnde vijf; 

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

gemeenteraad; 

Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de 

ontvankelijke voordrachtsakte bepaald; 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de 

gemeenteraad; 

Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de decretaal voorziene eed hebben afgelegd in 

handen van de burgemeester; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Annick DeKeyser, Steven Michiels, 

Remi Serranne, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Ann 

Sleyp, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van 

Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries, Willy Cornelis).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-

schepenen. 

 

art. 2 De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de 

gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald: 

 eerste schepen: mevrouw Karin Derua; 

 tweede schepen: de heer Remi Serranne; 

 derde schepen: de heer Steven Michiels; 

 vierde schepen: mevrouw Annick Dekeyser; 

 vijfde schepen: de heer Hans De Locht; 

 

art. 3 Akte te nemen van de eedaflegging. 
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art. 4 Akte te nemen van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd: 

 eerste schepen: mevrouw Karin Derua; 

 tweede schepen: de heer Remi Serranne; 

 derde schepen: de heer Steven Michiels; 

 vierde schepen: mevrouw Annick Dekeyser; 

 vijfde schepen: de heer Hans De Locht; 

 

art. 5 Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur, en 

zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op ontvankelijke gezamenlijke 

voordrachtsakte, met name vijf. 

 

6. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad 

voor Verkiezingsbetwistingen op 20 november 2012 werden goedgekeurd, zoals meegedeeld per brief 

op 21 november 2012; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 1995 betreffende het reglement van orde van de 

gemeenteraad dat aangepast moet worden voor wat betreft de zitplaats der raadsleden; 

 

Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden onmiddellijk na de eedaflegging en de 

installatie vastgesteld moet worden; 

 

Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden hoofdzakelijk bedoeld is om eventueel in de 

vervanging van een schepen bij ontstentenis of verhindering te voorzien; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Annick DeKeyser, Steven Michiels, 

Remi Serranne, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Ann 

Sleyp, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van 

Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries, Willy Cornelis).  

 

 

De rangorde van de gemeenteraadsleden na de eedaflegging als volgt te bepalen: 

 

Nr. Naam en voornaam Hoedanigheid 

1 Baert Michel burgemeester 

2 Karin Derua 1e schepen 

3 Remi Serranne 2e schepen 

4 Steven Michiels 3e schepen 

5 Annick Dekeyser 4e schepen 

6 Hans De Locht 5e schepen 

7 Deleebeeck-Baudet Nieke raadslid 

8  Meulemans Bert raadslid 

9 Henderix Marie-Ange raadslid 

10 Cleiren Anne raadslid 

11 Schoeters Els raadslid 

12 Sleyp Ann raadslid 
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13 De Neef Daisy raadslid 

14 Cornelis Willy raadslid 

15 Bernagie Dirk raadslid 

16 Bogaerts Audrey raadslid 

17 Van Loock Steven raadslid 

18 Palstermans Marita raadslid 

19 Andries Kristel raadslid 

20 Sterckx Karel raadslid 

21 De Becker Francine raadslid 

 

7. Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Gelet op de artikelen 5 tot en met 13, 15 en 16 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

 

Gelet op de artikelen 8, 58 en 86 van decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en 

provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005, het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte 

en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding 

van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van 

diverse bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280, § 1, van het decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2012 tot vaststelling van het aantal te 

verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor 

maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen 

stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, het aantal te begeven schepenmandaten per gemeente, het 

aantal leden van de stadsdistrictscolleges in Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden 

per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de 

provinciedistricten; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

 

Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de gemeente Boortmeerbeek, de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn is samengesteld uit negen leden; 

 

Overwegende dat de voordrachtsakten in tweevoud aan de gemeentesecretaris werden overhandigd 

uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; 

 

Overwegende dat volgende voordrachtsaktes conform alle decretale voorwaarden aan de 

gemeentesecretaris werden overhandigd: 
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Vanwege lijst nr. 1 (Open Vld): 

kandidaat effectief lid OCMW opvolgers 

Sleyp Ann Coosemans Frank 

 Lissens Ingrid 

 

Swinnen Roger Coosemans Frank 

 Lissens Ingrid 

 

Michiels Marcel Vacaet Firmin 

 De Weerdt Liesbeth  

 

Wils Anna Vacaet Firmin 

 De Weerdt Liesbeth  

werden voorgedragen door Baert Michel, Bogaerts Audrey, Dekeyser Annick, De Locht Hans, Derua 

Karin, Henderix Marie-Ange en Sleyp Ann;  

 

Vanwege lijst nr. 2 (N-VA): 

kandidaat effectief lid OCMW opvolgers 

Van Cleynenbreugel Rita Sterckx Karel 

 

Marguillier André De Becker Francine 

werden voorgedragen door Bernagie Dirk, Deleebeeck-Baudet Nieke en Palstermans Maria; 

 

Vanwege lijst nr. 4 (sp.a): 

kandidaat effectief lid OCMW opvolgers 

Cornelis Willy De Neef Daisy 

 Pauwels Pieter 

 Usewils Marc 

 

De Neef Daisy Usewils Marc 

 Pauwels Pieter 

werden voorgedragen door Cornelis Willy, De Neef Daisy en Serranne Remi; 

 

Vanwege lijst nr. 7 (CD&V): 

kandidaat effectief lid OCMW opvolgers 

Peelaerts Filippus Peelaerts Steven 

 Decock Hilda 

 

Neefs Johan Asselman Marie-Elise 

 Decock Hilda 

 

Asselman Marie-Elise Peelaerts Steven 

 Decock Hilda 

werden voorgedragen door Cleiren Anne, Meulemans Bert en Van Loock Steven;  

 

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun 

voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de respectieve voordrachtaktes; 

 

Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op alle voordrachtaktes; 

 

Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde 

voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, dat er hierbij geen opmerkingen 

werden geformuleerd; 
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Overwegende dat geen enkele kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van 

onverkiesbaarheid bevindt; 

 

Overwegende dat  de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken van 

de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid 

wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze 

zijn vermeld in de voordrachtsakte; 

 

Overwegende dat de voordrachtakten tijdig ter inzage hebben gelegen; 

 

Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad 

en bijgestaan door mevrouw Els Schoeters en mevrouw Audrey Bogaerts, zijnde de twee jongste 

gemeenteraadsleden in leeftijd; 

 

Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen 

heeft, namelijk vijf; 

 

Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd, dat de stembiljetten 

conform deze bepaling werden opgemaakt;  

 

Overwegende dat enkel kan worden gestemd op een kandidaat-werkend lid; 

 

Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaatsvindt; 

 

Overwegende dat bij de stemopneming 105 stembrieven werden geteld, waarvan  

0 blanco stembiljetten; 

1 ongeldige stembiljetten; 

104 geldige stembiljetten; 

 

Overwegende dat – louter informatief – het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op (21 x 5 stemmen 

per gemeenteraadslid) / (aantal te verkiezen zetels = 9 + 1) = 10,5, afgerond naar de hogere eenheid = 

11; 

 

Overwegende dat de geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-werkend lid en 

vervolgens geteld; 

 

Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft: 

 

naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid aantal bekomen stemmen 

Asselman Marie-Elise 0 

Cornelis Willy 12 

De Neef Daisy 2 

Marguillier André 8 

Michiels Marcel 12 

Neefs Johan 11 

Peelaerts Filippus 12 

Sleyp Ann 12 

Swinnen Roger 11 

Van Cleynenbreugel Rita 13 

Wils Ann 11 

 

Overwegende dat volgende personen aldus zijn verkozen tot werkend lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, met inbegrip van hun respectieve opvolgers: 
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werkend lid OCMW opvolgers 

Cornelis Willy De Neef Daisy 

 Pauwels Pieter  

 Usewils Marc 

Marguillier André De Becker Francine 

Michiels Marcel Vacaet Firmin 

 De Weerdt Liesbeth  

Neefs Johan Asselman Marie-Elise 

 Decock Hilda 

Peelaerts Filippus Peelaerts Steven 

 Decock Hilda 

Sleyp Ann Coosemans Frank 

 Lissens Ingrid 

Swinnen Roger Coosemans Frank 

 Lissens Ingrid 

Van Cleynenbreugel Rita Sterckx Karel 

Wils Anna Vacaet Firmin 

 De Weerdt Liesbeth  

 

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maatschappelijk 

welzijn; 

 

Overwegende dat van deze verkiezing ter zitting een proces-verbaal wordt opgemaakt door de 

gemeentesecretaris, dat wordt ondertekend door de leden van de gemeenteraad in toepassing van 

artikel 33 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden zich in een situatie van onverenigbaarheid 

bevindt; 

 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd, 

dat de uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
art. 1 De geloofsbrieven van de kandidaat werkende leden en de kandidaat opvolgers goed te 

keuren. 

 

art. 2 Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

art. 3 Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun respectieve opvolgers, 

zijnde: 

 

werkend lid OCMW opvolgers 

Cornelis Willy De Neef Daisy 

 Pauwels Pieter 

 Usewils Marc 

Marguillier André De Becker Francine 

Michiels Marcel Vacaet Firmin 

 De Weerdt Liesbeth  

Neefs Johan Asselman Marie-Elise 

 Decock Hilda 

Peelaerts Filippus Peelaerts Steven 

 Decock Hilda 
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Sleyp Ann Coosemans Frank 

 Lissens Ingrid 

Swinnen Roger Coosemans Frank 

 Lissens Ingrid 

Van Cleynenbreugel Rita Sterckx Karel 

Wils Anna Vacaet Firmin 

 De Weerdt Liesbeth  

 

8. Kennisname eventueel ontslag gemeenteraadsleden, oproep en installatie opvolgers en 

vaststelling aangepaste rangorde gemeenteraadsleden 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat er geen sprake is van ontslag 

gemeenteraadsleden, oproep en installatie opvolgers en vaststelling aangepaste rangorde 

gemeenteraadsleden. 

 

9. Verkiezing leden politieraad 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad 

van de leden van de politieraad; 

 

Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad 

plaatsheeft 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; 

 

Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van 

de wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 17 verkozen leden; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7 december 

1998 dient over te gaan tot verkiezing van vijf leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad; 

 

Overwegende dat elk van de 21 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 

december 1998 beschikt over drie stemmen; 

 

Gelet op de 4 voordrachtakten, 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, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en 

ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad : 

 

Vanwege lijst nr. 1 (Open Vld): 

kandidaat effectief lid politieraad opvolgers 

Henderix Marie-Ange  

(° 5 december 1964 – leerkracht) 

1. Bogaerts Audrey 

(° 12 augustus 1993 – student) 

 2. Derua Karin 

(° 27 juli 1964 – medewerkende echtgenote)  

 

Schoeters Els 

(° 26 juli 1979 – kapster) 

1. Bogaerts Audrey 

(° 12 augustus 1993 – student) 

 2. Derua Karin 

(° 27 juli 1964 – medewerkende echtgenote)  



- 13 - 

 

Voorgedragen door Baert Michel, Bogaerts Audrey, Dekeyser Annick, De Locht Hans, Derua Karin, 

Henderix Marie-Ange, Schoeters Els en Sleyp Ann;  

 

Vanwege lijst nr. 2 (N-VA): 

kandidaat effectief lid politieraad opvolgers 

De Becker Francine 

(° 13 januari 1949 – bruggepensioneerde) 

Palstermans Maria 

(° 7 juli 1971 – bediende) 

 

Sterckx Karel 

(° 1 juni 1978 – bediende) 

De Becker Francine 

(° 13 januari 1949 – bruggepensioneerde) 

Voorgedragen door Baudet Nieke, Bernagie Dirk en Palstermans Maria;  

 

Vanwege lijst nr. 4 (sp.a): 

kandidaat effectief lid politieraad opvolger 

De Neef Daisy 

(° 21 februari 1977 – werkzoekende) 

Cornelis Willy 

(° 23 april 1951 – ambtenaar) 

Voorgedragen door Cornelis Willy, De Neef Daisy en Serranne Remi;  

 

Vanwege lijst nr. 7 (CD&V): 

kandidaat effectief lid politieraad opvolgers 

Van Loock Steven 

(° 27 maart 1977 – bediende) 

Meulemans Bert 

(° 15 maart 1962 – bediende) 

 

 

Meulemans Bert 

(° 15 maart 1962 – bediende) 

Van Loock Steven 

(° 27 maart 1977 – bediende) 

 

Voorgedragen door Andries Kristel (plaatsvervangend gemeenteraadslid), Cleiren Anne, Meulemans 

Bert, Pype Steven (verkozene die zijn mandaat niet opnam) en Van Loock Steven; 

 

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het 

voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt: 

kandidaat effectief lid politieraad opvolgers 

De Becker Francine Palstermans Maria 

De Neef Daisy Cornelis Willy 

Henderix Marie-Ange 1. Bogaerts Audrey 

 2. Derua Karin 

Van Loock Steven  Meulemans Bert 

Schoeters Els 1. Bogaerts Audrey 

 2. Derua Karin 

Sterckx Karel De Becker Francine 

Van Loock Steven Meulemans Bert 

 

Overwegende dat mevrouw Els Schoeters en mevrouw Audrey Bogaerts, de in leeftijd jongste 

gemeenteraadsleden, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de 

stemopneming overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000; 

 

Overwegende dat in openbare vergadering en bij geheime stemming wordt overgegaan tot de 

verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad; 

 

Overwegende dat 21 raadsleden aan de stemming deelnemen en ieder drie stembiljetten ontvangen; 

 

Overwegende dat 63 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen; 
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Overwegende dat de stemopneming van deze biljetten het volgende resultaat geeft: 

0 nietige stembiljetten, 

0 blanco stembiljetten, 

63 geldige stembiljetten. 

 

Overwegende dat de op deze 63 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als 

volgt :  

 

Naam en voornaam van het kandidaat effectief lid Aantal bekomen stemmen 

De Becker Francine 3 

De Neef Daisy 11 

Henderix Marie-Ange 14 

Meulemans Bert 0 

Schoeters Els 12 

Sterckx Karel 11 

Van Loock Steven 12 

Totaal aantal stemmen : 63  
 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig 

voorgedragen kandidaten effectieve leden; 

 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat vijf kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal 

stemmen hebben bekomen, verkozen worden; 

 

Overwegende dat de burgemeester bijgevolg vaststelt dat 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad 

De kandidaten die als opvolgers voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid werden 

voorgedragen van rechtswege en in de volgorde 

van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze 

verkozen effectieve leden. 

De Neef Daisy Cornelis Willy 

Henderix Marie-Ange 1. Bogaerts Audrey 

 2. Derua Karin 

Van Loock Steven  Meulemans Bert 

Schoeters Els 1. Bogaerts Audrey 

 2. Derua Karin 

Sterckx Karel De Becker Francine 

 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de vijf 

verkozen kandidaat effectieve leden en de zeven kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze vijf 

kandidaten effectieve leden; 

 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van 

onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998; 

 

Overwegende dat van deze verkiezing ter zitting een proces-verbaal wordt opgemaakt door de 

gemeentesecretaris, dat wordt ondertekend door de leden van de gemeenteraad in toepassing van 

artikel 33 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat dit proces-verbaal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en 

artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 

gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie zal 

worden gezonden; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
 

art. 1 Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

art. 2 Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun respectieve opvolgers, 

zijnde: 

effectief lid opvolgers 

De Neef Daisy Cornelis Willy 

Henderix Marie-Ange 1. Bogaerts Audrey 

 2. Derua Karin 

Van Loock Steven  Meulemans Bert 

Schoeters Els 1. Bogaerts Audrey 

 2. Derua Karin 

Sterckx Karel De Becker Francine 

 

10. Aanstelling financieel beheerder (voorheen ontvanger) 

Gelet op de artikelen 76 en 308 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 

wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding 

van diverse bepalingen van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 29 juni 

2012 tot wijziging van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van 

artikel 308 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 3; 

 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 mei 1980 houdende benoeming van de heer Jan 

Peeters tot gemeenteontvanger van de gemeente Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat het om een ambtshalve heraanstelling van de ontvanger als financieel beheerder 

gaat, en onderhavige beslissing aldus een gebonden bevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Annick DeKeyser, Steven Michiels, 

Remi Serranne, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Ann 

Sleyp, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van 

Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries, Willy Cornelis).  

 

De ambtshalve heraanstelling goed te keuren van de heer Jan Peeters, gemeenteontvanger van 

Boortmeerbeek, als financieel beheerder met ingang van 1 januari 2013, met behoud van de verworven 

rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1, 3°, van het Vlaams 

gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
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Nieuwjaarswensen 

De voorzitter geeft het woord aan de raadsleden die dat wensen om hun nieuwjaarswensen uit te 

drukken. Daarbij verwijst iedereen naar de aan de gang zijnde crisis en de uitdagingen die daaraan 

verbonden zijn voor de lokale beleidsverantwoordelijken.  Duurzaamheid en kansen voor iedereen 

moeten juiste antwoorden inspireren. Zowel oppositie als meerderheid verklaren zich daarvoor te 

zullen inzetten. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De gemeentesecretaris     De voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


