ZITTING VAN 02.01.2013
Aanwezig:
Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, Filip Havet, Fred Francart, Godelieve Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch,
H. Princen, L. Dotremont,C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, L. Fuchs en A. Van den
Steen, Raadsleden.
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
AGENDA

Te 20 uur, is de gemeenteraad samengekomen onder het voorzitterschap van
Jean-Pierre Taverniers ingevolge een door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad gedane bijeenroeping, van
24.12.2012.
1. - Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester en 2) van de geldigverklaring van
de gemeenteraadsverkiezing
Er wordt lezing gegeven van :
1. het Besluit van de Vlaamse Regering van 14.12.2012, waarbij
Jean-Pierre TAVERNIERS tot burgemeester van deze gemeente benoemd wordt ;
en het bewijs van eedaflegging bij dhr Gouverneur Lodewijk De Witte, op 21.12.2012,
2. de geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad van Verkiezingsbetwistingen,
dd 20.11.2012.
3. het onderzoek en de goedkeuring van de geloofsbrieven der gekozenen, door de gemeenteraad, waaruit blijkt
dat voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 december 2018, als gemeenteraadsleden gekozen zijn :
letterwoord

naam, voornaam van de
verkozene

lijst nr.

letterwoord

naam, voornaam van de
verkozene

1
1
1

VLD
VLD
VLD

2
2

NVA
NVA

PRINCEN Herwig
DOTREMONT Lucie
VANGOIDSENHOVEN
Caroline
FUCHS Liselore
VAN DEN STEEN Achiel

4

SP.A

BUCCAUW Luc

7
7
7
7
7
7
7
7
7

CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V

HAVET Filip
CAUWBERGS JOS
FRANCART Fred
HARDIQUEST Godelieve
DECOSTER Hans
GROESENEKEN Tom
DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willy

7
7

CD&V
CD&V

TAVERNIERS Jean Pierre
LEFEVRE Marleen

Vanden Broele 172.2-2

lijst nr.

1

3. Eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden.
Vervolgens legt elkeen van de aanwezige gekozenen die zich nog in de vereiste voorwaarden van
verkiesbaarheid bevinden, in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de
installatievergadering
de eed af, welke bepaald is bij art. 7 § 3 van het gemeentedecreet :
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’.

De Raadsleden,

De Voorzitter,

Gelet op de brief, dd. 20.12.2012, gericht aan de gemeenteraad door Jos Cauwberghs
tot raadslid-titularis gekozen, waarbij deze ter kennis brengt van de raad dat hij afstand doet van
zijn mandaat van gemeenteraadslid ;
Aangezien Anita VORSTENBOSCH als eerste opvolger voorkomt op de lijst nr. 7.,
d.i. dezelfde lijst waartoe de kandidaat behoort die van het raadslidmaatschap afstand doet ;
Gehoord het verslag van Jean-Pierre Taverniers, betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven
van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van
verkiesbaarheid, en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
Beslist :
Mevrouw Anita VORSTENBOSCH onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te
verzoeken in openbare vergadering en in handen van de voorzitter, de voorgeschreven eed af
te leggen ; waaraan zij voldoet als volgt : ,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen’’.

Na beëdiging worden de raadsleden als aangesteld verklaard door de voorzitter.
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4. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt :

Volg-nummer

NAAM EN VOORNAMEN
VAN DE RAADSLEDEN

Anciënniteit als
gemeenteraads-

Aantal
bekomen
stemmen bij de
recentste
gemeenteraadsverkiezing

1

TAVERNIERS Jean Pierre

2

PRINCEN Herwig Walter

3

HARDIQUEST Godelieve

4

DOTREMONT Lucie

5

BUCCAUW Luc Xavier

6

FRANCART Alfred Emile

7

HAVET Filip

8

LEFEVRE Marleen Hortense

9

GROESENEKEN Tom Alfons

10

VANGOIDSENHOVEN Caroline Agnes

11

LAMBRECHTS Willy

12

DECOSTER Hans

lid
(mag
onderbroken
opgebouwd
zijn)
21.2.1984 tot
heden
2.1.2001 tot
heden
2.1.2001 tot
heden
2.1.2001 tot
heden
2.1.2001 tot
heden
2.1.1995 tot
11.5.1995 en
van 2.1.2007 tot
heden
2.1.2007 tot
heden
2.1.2007 tot
heden /
2.1.2007 tot
heden /
2.1.2007 tot
heden /
2.1.2001 t.e.m.
10.04.2001
/

13

DRUYTS Gerti

/

371

14

JANSSENS Evelien

/

312

15

FUCHS Liselore

/

288

16

VORSTENBOSCH Anita

/

223

17

VAN DEN STEEN Achiel

/

134

1.147
359
460
283
192
579

735
750
378
302
275
444

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 8;
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Na onderzoek van de ontvankelijkheid van de voordracht van de kandidaat-voorzitter voor de
gemeenteraad;
Overwegende dat:
- de gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van Belgische
nationaliteit een voorzitter dienen 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;
BESLUIT:
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Jean-Pierre TAVERNIERS ,
burgemeester, verkozen te verklaren tot voorzitter van de gemeenteraad.
6. - Onderzoek gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen
DE GEMEENTERAAD,
De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is.
Gelet op van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 44 en 45;
Overwegende dat:
- het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van het
OCMW en ten hoogste 4 schepenen;
- het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van verschillend geslacht;
- de schepenen door de gemeenteraad worden verkozen onder de gemeenteraadsleden op basis van
een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, 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:
- geen enkele kandidaat-schepen zich in een geval van verhindering bevindt;
- de rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht;
- de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad de
decretaal voorgeschreven eed dienen af te leggen in handen van de burgemeester;
De voorzitter brengt vervolgens de namen van de voorgedragen kandidaat-schepenen ter kennis van de
raad;
BESLUIT:
Worden verkozen verklaard
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Als eerste schepen:
Naam: LEFEVRE
Voornamen: Marleen Hortense
Als tweede schepen:
Naam: HAVET
Voornaam: Filip
Als derde schepen:
Naam: FRANCART (tot en met 31.12.2016)
Voornamen: Alfred Emile
Wordt vanaf 01.01.2017 opgevolgd door DECOSTER Hans Louis

Als vierde schepen:
Naam: HARDIQUEST (tot en met 31.12.2016)
Voornamen: Godelieve Lucie
Wordt vanaf 01.01.2017 opgevolgd door GROESENEKEN Tom Alfons

De nieuwe schepenen, 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 Schepenen,

De Voorzitter,

Na beëdiging zijn de schepenen in hun ambt aangesteld.
De rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde van hun voordracht op de
voordrachtsakte.

7. Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de raad van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
In toepassing van art 27 en 88 van het gemeentedecreet verlaat de gemeentesecretaris de vergadering tijdens dit
agendapunt.

De Gemeenteraad,
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Gelet op het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn ;
Overwegende dat artikel 11 van dit decreet bepaalt dat de verkiezing van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn plaats heeft op de installatie van de gemeenteraad ;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Hoegaarden overeenkomstig
artikel 5 van het OCMW-decreet samengesteld is uit 9 leden ;
Overwegende dat elk van de 17 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 11 van dit decreet
beschikt over 5 stemmen ;
Gelet op de voordrachtakten ten getale van 4, ingediend overeenkomstig artikel 2 van het besluit van
de Vlaamse regering van 17.11.2006 betreffende de voordrachtsakte en verkiezing van de leden van de
raden der openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
Overwegende dat, respectievelijk, deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en
ondertekend zijn door de volgende gemeenteraadsleden :

werkende leden

Opvolgers

voordragende gemeenteraadsleden

STEENWINCKELS Joseph

HOLLOIGNE Godelieve

PRINCEN Herwig

VRANCKX Ernst

DOTREMONT Lucia

MOMMENS Godelieve

VANGOIDSENHOVEN Caroline

WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin

MANNAERTS Freddy

HOLLOIGNE Godelieve
VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin

HOLLOIGNE Godelieve

VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin
WILLEMAERS Daniel
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STIERS Johny

LEYS Carine

FUCHS Liselore

VANDENBROECK Martine

VAN DEN STEEN Achiel

LEYS Carine

/

JONCKERS Rita

BOLLENS Johan

BUCCAUW Luc

/

CAUWBERGHS Jos

DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willy

HENDRICKX Kris

MEULEMANS Godelieve

DE JONGH Emmanuella

BUCCAUW Luc

TAVERNIERS Jean-Pierre
LEFEVRE Marleen
HAVET Filip
DRUYTS Gerti

SERIN Tanja

FRANCART Fred

GEENS Theo

HARDIQUEST Godelieve

SERIN Tanja
ROME Erika
TAVERNIERS Sophie

LOCHIE Julie

ROME Erika
VAN MIERT May
ROELANTS Ann

GEVENS Conny

ROELANTS Ann
VAN MIERT May
RIMANQUE Marc

LELIEVRE-DAMIT Joachim

DE JONGH Emmanuella
TAVERNIERS Sophie
RIMANQUE Marc

Gelet op de kandidatenlijst door de secretaris opgemaakt, overeenkomstig het Besluit Vl. Reg. van
17.11.2006, op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt :

7

werkende leden

Opvolgers

BUCCAUW Luc

/

CAUWBERGHS Jos

DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willy

GEVENS Conny

ROELANTS Ann
VAN MIERT May
RIMANQUE Marc

HENDRICKX Kris

DE JONGH Emmanuella
SERIN Tanja
GEENS Theo

HOLLOIGNE Godelieve

VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin
WILLEMAERS Daniel

JONCKERS Rita

LELIEVRE-DAMIT Joachim

BOLLENS Johan

DE JONGH Emmanuella
TAVERNIERS Sophie
RIMANQUE Marc

LEYS Carine

LOCHIE Julie

/

ROME Erika
VAN MIERT May
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ROELANTS Ann
MANNAERTS Freddy
HOLLOIGNE Godelieve
VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin

MEULEMANS Godelieve
SERIN Tanja
ROME Erika
TAVERNIERS Sophie

STEENWINCKELS Jos

HOLLOIGNE Godelieve
VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin

STIERS Johny

LEYS Carine
VAN DEN BROECK Martine

Stelt vast dat Liselore FUCHS en Evelien JANSSENS, , gemeenteraadsleden (de twee
jongste in leeftijd), de voorzitter van de gemeenteraad bijstaan bij de verrichtingen van de
stemming en van de stemopneming (art. 7 van het B.Vl.reg. van 17.11.2006) ;
Gaat bij geheime stemming in openbare vergadering over tot de verkiezing van de werkende
leden en hun opvolgers van de raad voor maatschappelijk welzijn.
17 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 5 stembiljetten.
85 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
85 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen.
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De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat :
0 nietige stembiljetten
1 blanco-stembiljet
84 geldige stembiljetten.
De op deze 84 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt :

WERKENDE LEDEN
Naam en voornaam der kandidaten

Aantal bekomen stemmen

CAUWBERGHS Jos

9

GEVENS Conny

9

HENDRICKX Kris

9

JONCKERS Rita

5

LELIEVRE-DAMIT Joachim

9

LOCHIE Julie

9

MANNAERTS Freddy

8

MEULEMANS Godelieve

9

STEENWINCKELS Jos

8

STIERS Johny

9

totaal aantal stemmen

84

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen
kandidaten-werkende leden.
Stelt vast dat de 9 kandidaten-werkende leden, die het grootste aantal stemmen hebben
bekomen, verkozen zijn.
Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat :
verkozen zijn tot werkend lid van de raad van
maatschappelijk welzijn :

CAUWBERGHS Jos

de kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast
vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen,
van rechtswege en in de volgorde van de
voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen
werkende leden.

DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willy
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GEVENS Conny

ROELANTS Ann
VAN MIERT May
RIMANQUE Marc

HENDRICKX Kris

DE JONGH Emmanuella
SERIN Tanja
GEENS Theo

LELIEVRE-DAMIT Joachim

DE JONGH Emmanuella
TAVERNIERS Sophie
RIMANQUE Marc

LOCHIE Julie

ROME Erika
VAN MIERT May
ROELANTS Ann

MANNAERTS Freddy

HOLLOIGNE Godelieve
VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin

MEULEMANS Godelieve

SERIN Tanja
ROME Erika
TAVERNIERS Sophie

STEENWINCKELS Jos

HOLLOIGNE Godelieve
VRANCKX Ernst
MOMMENS Godelieve
WINNEN Bert
COX Werner
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VAN DER VOORDE Patricia
PEREVOZNYK Valeriya
LEFEVRE Benjamin

STIERS Johny

LEYS Carine
VAN DEN BROECK Martine

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door :
– de verkozen kandidaat-werkende leden.
– de kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze 9 kandidaat-werkende leden.
Stelt vast dat :
Geen enkel werkend lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald
door de OCMW-decreet
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 10 van het OCMW-decreet en artikel 12 van
het besluit van de Vlaamse regering van 17.11.2006 betreffende de voordrachtsakte en
verkiezing van de leden van de raden openbare centra voor maatschappelijk welzijn in
dubbel exemplaar naar de raad voor verkiezingsbetwistingen worden gezonden.
8. Verkiezing van de politieraadsleden
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad
plaats heeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste
binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt
die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag
is. 1
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone Tienen-Hoegaarden 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 3 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Overwegende dat elk van de 17 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7
december 1998 beschikt over 1 stem;
Gelet op de voordrachtakten ten getale van 4 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 verkozene(n) van de gemeenteraad:
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effectieve leden

opvolgers

voordragende verkozenen van de
gemeenteraad

PRINCEN Herwig

VANGOIDSENHOVEN Caroline
DOTREMONT Lucie

PRINCEN Herwig
VANGOIDSENHOVEN Caroline
DOTREMONT Lucie

VAN DEN STEEN Achiel

/

VAN DEN STEEN Achiel

BUCCAUW Luc

BOLLENS Johan

BUCCAUW Luc

HARDIQUEST Godelieve

DRUYTS Gerti
VORSTENBOSCH Anita
LAMBRECHTS Willem

TAVERNIERS Jean-Pierre
FRANCART

HAVET Filip

DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willem

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:

effectieve leden

opvolgers

BUCCAUW Luc

BOLLENS Johan

HARDIQUEST Godelieve

DRUYTS Gerti
VORSTENBOSCH Anita
LAMBRECHTS Willem

HAVET Filip

DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willem

PRINCEN Herwig

VANGOIDSENHOVEN Caroline
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DOTREMONT Lucie

VAN DEN STEEN Achiel

/

Stelt vast dat dat Liselore FUCHS en Evelien JANSSENS, gemeenteraadsleden (de twee jongste
in leeftijd), de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming
(art. 10 van het K.B. van 20.12. 2000);
Gaat bij geheime stemming in openbare vergadering over tot de verkiezing van de effectieve leden en
hun opvolgers van de politieraad.
raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 1 stembiljet.
stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
stembiljetten werden in de stembus aangetroffen.
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
0 nietige stembiljetten
0 blanco-stembiljetten
17 geldige stembiljetten.
De op deze 17 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:

effectieve leden
naam en voornamen van de kandidaten

aantal bekomen stemmen

HARDIQUEST Godelieve
HAVET Filip
PRINCEN Herwig
VAN DEN STEEN Achiel

6
5
3
3

totaal aantal stemmen

17

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidateneffectieve leden .

Selt vast dat de 2 kandidaten-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen,
verkozen zijn. Bovendien wordt vastgesteld dat er staking van stemmen is ( 2 kandidaten met 3
stemmen). Overwegende dat artikel 17 WGP bepaalt dat in dit geval voorrang verleend wordt aan de
kandidaat die op de dag van de verkiezing een mandaat in de politieraad uitoefent. Bijgevolg is
Herwig Princen de derde verkozene.
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Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat:
verkozen zijn het 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

HARDIQUEST Godelieve

DRUYTS Gerti
VORSTENBOSCH Anita
LAMBRECHTS Willem

HAVET Filip

DRUYTS Gerti
JANSSENS Evelien
LAMBRECHTS Willem

PRINCEN Herwig

VANGOIDSENHOVEN Caroline
DOTREMONT Lucie

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
- de 3 verkozen kandidaat-effectieve leden.

- de 6 kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze 3 kandidaat-effectieve leden.
Stelt vast dat :
Geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel
15 van de wet van 7 december 1998
Dit proces-verbaal zal 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 (of het college bedoeld in
artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
Instellingen) worden gezonden.

9. De aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder van de gemeente.

Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet bepaalt: “De gemeenteraad
stelt in zijn installatievergadering op de eerste werkdag van de maand januari 2013 de
ontvanger aan als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het
geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli
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2005.”
De gemeenteraad neemt formeel akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt
van plaatselijk ontvanger in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularissen van het
ambt van plaatselijke ontvanger worden allemaal ambtshalve aangesteld als financieel beheerder.
De raden worden geacht formeel akte te nemen van het volledig in werking treden op 1 januari
2013 van alle decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder
de inwerkingtreding van artikel 76, §1, eerste lid, van het Gemeentedecreet, dat formeel het ambt
van financieel beheerder instelt.
Er is alleen maar uitdrukkelijk sprake in de bovenstaande bepalingen over het aanstellen van de
huidige ontvanger als financieel beheerder. Er is geen sprake van een verplichte nieuwe
eedaflegging of van een verplichte aanwezigheid van de ontvanger die financieel beheerder
wordt. De wijziging van de ambtsbenaming brengt ook geen wijziging mee van de
rechtspositieregeling die op hem van toepassing is.
Bijgevolg wordt formeel akte genomen van de definitieve en volledige omvorming van het ambt
van plaatselijk ontvanger in het ambt van financieel beheerder.

****De zitting wordt gesloten om 21u25****
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