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gemeenteraad

Notulen Zitting van 7 januari 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq, burgemeester; 
mevrouw Nathalie Muylle, schepen; mevrouw Griet Coppé, schepen; de heer José Debels, 
schepen; de heer Marc Vanwalleghem, schepen; de heer Dirk Lievens, schepen; de heer 
Bart Wenes, schepen; mevrouw Astrid Deceuninck, gemeenteraadslid; mevrouw Ria 
Vanzieleghem, uittredend voorzitter gemeenteraad; de heer Geert Huyghe, 
gemeenteraadslid; mevrouw Mieke Vanbrussel, gemeenteraadslid; de heer Stefaan Van 
Coillie, gemeenteraadslid; de heer Francis Debruyne, gemeenteraadslid; mevrouw 
Veroniek Debruyne - Desender, gemeenteraadslid; mevrouw Caroline Martens, 
gemeenteraadslid; de heer Matthijs Samyn, gemeenteraadslid; mevrouw Rina Arteel, 
gemeenteraadslid; mevrouw Michèle Hostekint, schepen; de heer Henk Kindt, schepen; 
de heer Gerdy Casier, gemeenteraadslid; mevrouw Liselot De Decker, gemeenteraadslid; 
mevrouw Lieve Lombaert, gemeenteraadslid; de heer Brecht Vermeulen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; de heer Frederik 
Declercq, gemeenteraadslid; de heer Dieter Carron, gemeenteraadslid; mevrouw Siska 
Rommel, gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid; de heer 
Immanuel De Reuse, gemeenteraadslid; mevrouw Tina Feys, gemeenteraadslid; de heer 
Filip Deforche, gemeenteraadslid; de heer Cyriel Ameye, gemeenteraadslid; de heer 
Peter Claeys, gemeenteraadslid; mevrouw Jeaninne Vandenabeele, gemeenteraadslid; de 
heer Filiep Bouckenooghe, gemeenteraadslid; mevrouw Deniza Miftari, 
gemeenteraadslid; de heer Steven Dewitte, gemeenteraadslid; de heer Geert Sintobin, 
Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Tom Vandenkendelaere, gemeenteraadslid

7 januari 2019 19:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00002 Geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018 - Kennisname

Beschrijving
Juridische grond

 Artikel 203 en artikel 204 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 
2011

 Artikel 28 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en 
rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges

 Artikel 6 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1020561
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1024603
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1024603
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
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Bijlagen
1. Besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 5 december 2018
2. Proces-verbaal verkiezing gemeente

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 10 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 
wordt bij besluit van 5 december 2018 meegedeeld dat het proces-verbaal van het 
hoofdbureau over de vaststelling van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de 
rangorde van de raadsleden en hun opvolgers juist werd bevonden en dat de 
verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 geldig wordt verklaard.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van:

1. het besluit van 5 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 
betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
en waarbij

 Het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Roeselare juist bevonden wordt 
voor wat betreft de vaststelling van de zetelverdeling tussen de lijsten en voor 
wat betreft de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers.

 De verkiezingsuitslag van de Stad Roeselare geldig wordt verklaard.

2. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing, zoals vastgesteld in het voornoemd 
proces-verbaal, waaruit blijkt dat als gemeenteraadslid zijn verkozen:

 voor de lijst nr. 1 (sp.a &de vernieuwers): Hostekint Michèle, Kindt Henk en 
Casier Gerdi

 voor de lijst nr. 2 (N-VA): Delaere Bart, Lombaert Lieve, Vermeulen Brecht, 
Pillaert Justine, Declercq Frederik, Carron Dieter, Rommel Siska

 voor de lijst nr. 3 (CD&V): Declercq Kris, Deceuninck Astrid, Muylle Nathalie, 
Debels José, Wenes Bart, Vanwalleghem Marc, Vandenkendelaere Tom, Coppé 
Griet, Lievens Dirk, Vanzieleghem Ria, Huyghe Geert, Vanbrussel Mieke, Van 
Coillie Stefaan, Debruyne Francis, Debruyne-Desender Veroniek, Martens 
Caroline, Samyn Matthijs en Arteel Rina.

 voor de lijst nr. 4 (Groen): Bouckenooghe Filiep, Miftari Deniza en Sercu Leen 
 voor de lijst nr. 5 (VLAAMS BELANG): De Reuse Immanuel, Feys Tina, Deforche 

Filip, Ameye Cyriel, Degroote Lut en Pattyn Renzo
 voor de lijst nr. 6 (Open Vld): Delrue Piet en De Decker Liselot
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2 2019_GR_00006 Mededeling van de benoeming en de 
eedaflegging van de burgemeester - 
Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 58 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. MB d.d. 13.12.2018: benoeming tot burgemeester
2. Eedaflegging bij gouverneur

Context en argumentatie
Met het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke kansen en Armoedebestrijding van 13 december 2018 wordt meegedeeld dat de 
heer Declercq Kris tot burgemeester van de stad Roeselare wordt benoemd met ingang 
van 1 januari 2019.

Uit de akte, gedagtekend 21 december 2018, blijkt dat hij in handen van de heer 
Provinciegouverneur de eed in de hoedanigheid van burgemeester heeft afgelegd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van:

 het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding van 13 december 2018, waarbij de 
heer Declercq Kris tot burgemeester van de stad Roeselare wordt benoemd met 
ingang van 1 januari 2019

 de akte, gedagtekend 21 december 2018, waaruit blijkt dat hij in handen van de 
heer Provinciegouverneur de eed in de hoedanigheid van burgemeester heeft 
afgelegd.

3 2019_GR_00003 Installatie van de gemeenteraadsleden - 
Afstand van mandaat van de verkozen 
raadsleden - Kennisname
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Beschrijving
Juridische grond
Artikel 8 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat een verkozen gemeenteraadslid dat 
voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, de voorzitter van de 
gemeenteraad daarvan schriftelijk op de hoogte brengt. De afstand wordt definitief zodra 
de gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen.

Bijlagen
1. Afstand van mandaat Renzo Pattyn
2. Afstand van mandaat Bart Delaere
3. Afstand van mandaat Leen Sercu
4. Afstand van mandaat Lut Degroote

Context en argumentatie

Bij schrijven van 9 november 2018 deelt mevr. Degroote Lut, Stationsplein 48, 8800 
Roeselare, verkozen gemeenteraadslid-titularis op de lijst nr. 5 – VLAAMS BELANG bij de 
gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018, mee afstand te doen van haar mandaat.
Dhr. Claeys Peter, Ryffelaerestraat 35, 8800 Roeselare, is de eerste opvolger op dezelfde 
lijst.

Bij schrijven van 9 november 2018 deelt dhr. Pattyn Renzo, Henrik Consciencestraat 56, 
8800 Roeselare, verkozen gemeenteraadslid-titularis op de lijst nr. 5 - VLAAMS BELANG 
bij de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018, mee afstand te doen van zijn 
mandaat.
Mevr. Vandenabeele Jeaninne, Hagedoornstraat 22, 8800 Roeselare, is de tweede 
opvolger op dezelfde lijst.

Bij schrijven van 26 november 2018 deelt dhr. Delaere Bart, Luchien Bockstaelestraat 
21, 8800 Roeselare, verkozen gemeenteraadslid-titularis op de lijst nr. 2 - N-VA bij de 
gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018, mee afstand te doen van zijn mandaat.
Dhr. De Meulenaer Bart, Weststraat 126, 8800 Roeselare, is de eerste opvolger op 
dezelfde lijst.

Bij schrijven van 17 december 2018 deelt mevr. Sercu Leen, De Munt 37 bus 21, 8800 
Roeselare, verkozen gemeenteraadslid-titularis op de lijst nr. 4 - Groen bij de 
gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018, mee afstand te doen van haar 
mandaat.Dhr. Dewitte Steven, Ittrekapelstraat 20, 8800 Roeselare, is de eerste opvolger 
op dezelfde lijst.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
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Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de afstand van mandaat van:

 Mevr. Degroote Lut
 Dhr. Pattyn Renzo
 Dhr. Delaere Bart
 Mevr. Sercu Leen.

4 2019_GR_00008 Installatie van de gemeenteraadsleden - 
Onderzoek van de geloofsbrieven - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de 
geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 bepaalt:

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, 
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een 
wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.

Bijlagen
1. Onderzoek geloofsbrieven
2. Geloofsbrieven van Ameye Cyriel
3. Geloofsbrieven van Arteel Rina
4. Geloofsbrieven van Bouckenooghe Filiep
5. Geloofsbrieven van Carron Dieter
6. Geloofsbrieven van Casier Gerdi
7. Geloofsbrieven van Claeys Peter
8. Geloofsbrieven van Coppé Griet
9. Geloofsbrieven van De Decker Liselot
10. Geloofsbrieven van De Meulenaer Bart
11. Geloofsbrieven van De Reuse Immanuel
12. Geloofsbrieven van Debels José
13. Geloofsbrieven van Debruyne Francis
14. Geloofsbrieven van Deceuninck Astrid
15. Geloofsbrieven van Declercq Frederik
16. Geloofsbrieven van Deforche Filip
17. Geloofsbrieven van Degroote Lut
18. Geloofsbrieven van Delaere Bart
19. Geloofsbrieven van Delrue Piet
20. Geloofsbrieven van Desender Veroniek
21. Geloofsbrieven van Dewitte Steven
22. Geloofsbrieven van Feys Tina
23. Geloofsbrieven van Hostekint Michele
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24. Geloofsbrieven van Huyghe Geert
25. Geloofsbrieven van Kindt Henk
26. Geloofsbrieven van Lievens Dirk
27. Geloofsbrieven van Lombaert Lieveke
28. Geloofsbrieven van Martens Caroline
29. Geloofsbrieven van Miftari Deniza
30. Geloofsbrieven van Muylle Nathalie
31. Geloofsbrieven van Pattyn Renzo
32. Geloofsbrieven van Pillaert Justine
33. Geloofsbrieven van Rommel Siska
34. Geloofsbrieven van Samyn Matthijs
35. Geloofsbrieven van Sercu Leentje
36. Geloofsbrieven van Van Coillie Stefaan
37. Geloofsbrieven van Vanbrussel Mieke
38. Geloofsbrieven van Vandenabeele Jeaninne
39. Geloofsbrieven van Vandenkendelaere Tom
40. Geloofsbrieven van Vanwalleghem Marc
41. Geloofsbrieven van Vanzieleghem Ria
42. Geloofsbrieven van Vermeulen Brecht
43. Geloofsbrieven van Wenes Bart

Voorgeschiedenis
Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en het aangetekend schrijven d.d. 10 
december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen met in 
bijlage het besluit van de Raad van Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 
waarbij de uitslag van de verkiezingen van 14 oktober 2018 geldig worden verklaard.

In zitting van heden werd akte genomen van de afstand van mandaat van mevr.  
Degroote Lut, dhr. Pattyn Renzo, dhr. Delaere Bart en mevr. Sercu Leen en de 
aanduiding van dhr. Claeys Peter, mevr. Vandenabeele Jeaninne, dhr. De Meulenaer Bart 
en dhr. Dewitte Steven als hun respectievelijke opvolger cf. het proces-verbaal van het 
gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Context en argumentatie
Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkings- of 
rijksregister, een recent uittreksel uit het strafregister model 1 en een verklaring op eer.

Hieruit moet blijken dat de verkozene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in art. 
10 van het decreet lokaal bestuur.

De geloofsbrieven van dhr. Ameye Cyriel, mevr. Arteel Rina, dhr. Bouckenooghe Filiep, 
dhr. Carron Pieter, dhr. Casier Gerdi, dhr. Claeys Peter, mevr. Coppé Griet, mevr. De 
Decker Liselot, dhr. De Meulenaer Bart, dhr. De Reuse Immanuel, dhr. Debels José,  dhr. 
Debruyne Francis, mevr. Debruyne-Desender Veroniek, mevr. Deceuninck Astrid, dhr. 
Declercq Frederik, dhr. Deforche Filip,  dhr. Delrue Piet, dhr. Dewitte Steven, mevr. Feys 
Tina, mevr. Hostekint Michèle, dhr. Huyghe Geert, dhr. Kindt Henk, dhr. Lievens Dirk, 
mevr. Lombaert Lieve, mevr. Martens Caroline, mevr. Miftari Deniza, mevr. Muylle 
Nathalie, mevr. Pillaert Justine, mevr. Rommel Siska, dhr. Samyn Matthijs, dhr. Van 
Coillie Stefaan, mevr. Vanbrussel Mieke, mevr. Vandenabeele Jeaninne, dhr. 
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Vandenkendelaere Tom, dhr. Vanwalleghem Marc, mevr. Vanzieleghem Ria, dhr. 
Vermeulen Brecht en dhr. Wenes Bart  lagen ter inzage in het inzagelokaal voor de 
gemeenteraadsleden vanaf 24 december 2018.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad 
zelf werden geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de 
gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De geloofsbrieven van de volgende verkozen raadsleden en opvolgers worden 
goedgekeurd:

dhr. Ameye Cyriel, mevr. Arteel Rina, dhr. Bouckenooghe Filiep, dhr. Carron Pieter, dhr. 
Casier Gerdi, dhr. Claeys Peter, mevr. Coppé Griet, mevr. De Decker Liselot, dhr. De 
Meulenaer Bart, dhr. De Reuse Immanuel, dhr. Debels José,  dhr. Debruyne Francis, 
mevr. Debruyne-Desender Veroniek, mevr. Deceuninck Astrid, dhr. Declercq Frederik, 
dhr. Deforche Filip, dhr. Delrue Piet, dhr. Dewitte Steven, mevr. Feys Tina, mevr. 
Hostekint Michèle, dhr. Huyghe Geert, dhr. Kindt Henk, dhr. Lievens Dirk, mevr. 
Lombaert Lieve, mevr. Martens Caroline, mevr. Miftari Deniza, mevr. Muylle Nathalie, 
mevr. Pillaert Justine, mevr. Rommel Siska, dhr. Samyn Matthijs, dhr. Van Coillie 
Stefaan, mevr. Vanbrussel Mieke, mevr. Vandenabeele Jeaninne, dhr. Vandenkendelaere 
Tom, dhr. Vanwalleghem Marc, mevr. Vanzieleghem Ria, dhr. Vermeulen Brecht en dhr. 
Wenes Bart .

Derhalve kunnen bovengenoemde verkozen raadsleden en opvolgers tot de eed worden 
toegelaten.

5 2019_GR_00004 Installatie van de gemeenteraadsleden - 
Beëdiging van de verkozen raadsleden en 
opvolgers - Kennisname

Beschrijving
Juridische grond
Artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur:

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. 
De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd, leggen, 
voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen 
van de voorzitter van de installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen.".
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De voorzitter van de installatievergadering legt, als hij herkozen is als gemeenteraadslid, 
de eed af in handen van de burgemeester. Als de uittredende burgemeester de 
installatievergadering voorzit en herkozen is als gemeenteraadslid, legt hij de eed af in 
handen van het oudste gemeenteraadslid. Als iemand anders de eed heeft afgelegd als 
burgemeester, legt de uittredende burgemeester de eed af in handen van de nieuw 
benoemde burgemeester.

Context en argumentatie
Met de beslissing van heden werden de geloofsbrieven van de volgende verkozenen en 
opvolgers goedgekeurd:

dhr. Ameye Cyriel, mevr. Arteel Rina, dhr. Bouckenooghe Filiep, dhr. Carron Pieter, dhr. 
Casier Gerdi, dhr. Claeys Peter, mevr. Coppé Griet, mevr. De Decker Liselot, dhr. De 
Meulenaer Bart, dhr. De Reuse Immanuel, dhr. Debels José,  dhr. Debruyne Francis, 
mevr. Debruyne-Desender Veroniek, mevr. Deceuninck Astrid, dhr. Declercq Frederik, 
dhr. Deforche Filip, dhr. Delrue Piet, dhr. Dewitte Steven, mevr. Feys Tina, mevr. 
Hostekint Michèle, dhr. Huyghe Geert, dhr. Kindt Henk, dhr. Lievens Dirk, mevr. 
Lombaert Lieve, mevr. Martens Caroline, mevr. Miftari Deniza, mevr. Muylle Nathalie, 
mevr. Pillaert Justine, mevr. Rommel Siska, dhr. Samyn Matthijs, dhr. Van Coillie 
Stefaan, mevr. Vanbrussel Mieke, mevr. Vandenabeele Jeaninne, dhr. Vanwalleghem 
Marc, mevr. Vanzieleghem Ria, dhr. Vermeulen Brecht en dhr. Wenes Bart.

In toepassing van artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur moeten de verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun 
mandaat aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in handen van 
de voorzitter van de installatievergadering, mevr. Vanzieleghem Ria:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Mevr. Vanzieleghem Ria legt als verkozen gemeenteraadslid de eed af in handen van de 
uittredende burgemeester Declercq Kris.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad dat 
volgende raadsleden aangesteld worden verklaard en geïnstalleerd worden als effectief 
gemeenteraadslid voor een termijn van zes jaar, beginnend op 07.01.2019 en om te 
eindigen op 31.12.2024:

dhr. Ameye Cyriel, mevr. Arteel Rina, dhr. Bouckenooghe Filiep, dhr. Carron Pieter, dhr. 
Casier Gerdi, dhr. Claeys Peter, mevr. Coppé Griet, mevr. De Decker Liselot, dhr. De 
Meulenaer Bart, dhr. De Reuse Immanuel, dhr. Debels José,  dhr. Debruyne Francis, 
mevr. Debruyne-Desender Veroniek, mevr. Deceuninck Astrid, dhr. Declercq Frederik, 
dhr. Deforche Filip, dhr. Delrue Piet, dhr. Dewitte Steven, mevr. Feys Tina, mevr. 
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Hostekint Michèle, dhr. Huyghe Geert, dhr. Kindt Henk, dhr. Lievens Dirk, mevr. 
Lombaert Lieve, mevr. Martens Caroline, mevr. Miftari Deniza, mevr. Muylle Nathalie, 
mevr. Pillaert Justine, mevr. Rommel Siska, dhr. Samyn Matthijs, dhr. Van Coillie 
Stefaan, mevr. Vanbrussel Mieke, mevr. Vandenabeele Jeaninne, dhr. Vanwalleghem 
Marc, mevr. Vanzieleghem Ria, dhr. Vermeulen Brecht en dhr. Wenes Bart.

De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege lid van de raad maatschappelijk welzijn cf. 
artikel 68 van het decreet lokaal bestuur.

6 2019_GR_00005 Installatie van de gemeenteraadsleden - 
Vaststelling van de rangorde - Goedkeuring

Beschrijving
Juridische grond
Artikel 6 §7 van het decreet lokaal bestuur

Context en argumentatie
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de 
nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden 
vastgesteld. Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang 
in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de 
hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van 
wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste 
stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering 
als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een 
rang in.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt goedgekeurd als volgt :

(1) volgnr. in rangordelijst
(2) naam gemeenteraadslid
(3) anciënniteit
(4) getal verkregen naamstemmen bij de recentste verkiezing.

(1) (2) (3) (4)
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1. Vanwalleghem Marc 01.01.1995 2.026
2. Coppé Griet 01.01.1995 1.711
3. Lievens Dirk 01.01.1995 1.420
4. Debels José 03.04.1989 – 31.12.1994

01.01.2001
2.325

5. Hostekint Michèle 01.01.2001 1.392
6. Kindt Henk 01.01.2001 757
7. Deforche Filip 01.01.2001 653
8. Bouckenooghe Filiep 15.09.2003 914
9. Declercq Frederik 24.01.2005 1.076
10. Declercq Kris 01.01.2007 11.447
11. Muylle Nathalie 01.01.2007 2.340
12. Wenes Bart 01.01.2007 2.269
13 Vanzieleghem Ria 01.01.2007 1.262
14. Huyghe Geert 01.01.2007 1.177
15. Ameye Cyriel 01.01.2007 - 31.12.2012 - 

20.10.2014
504

16. Martens Caroline 20.10.2008 - 31.12.2012
09.01.2017

1.038

17. De Reuse Immanuel 01.01.2013 1.868
18. Vermeulen Brecht 01.01.2013 1.546
19. Pillaert Justine 01.01.2013 1.399
20. Rommel Siska 01.01.2013 942
21 Lombaert Lieve 01.01.2013 870
22. De Meulenaer Bart 01.01.2013 727
23. Casier Gerdi 01.01.2013 457
24. Debruyne-Desender Veroniek 01.01.2007 - 31.12.2012

07.01.2019
1.093

25. Arteel Rina 01.01.2001-31.12.2006 
07.01.2019

954

26. Van Coillie Stefaan 21.01.2013 1.105
27. Dewitte Steven 25.01.2016 427
28. Deceuninck Astrid 07.01.2019 1.630
29. Vanbrussel Mieke 07.01.2019 1.146
30. Delrue Piet 07.01.2019 1.138
31. Debruyne Francis 07.01.2019 1.098
32. Carron Dieter 07.01.2019 1.032
33. Samyn Matthijs 07.01.2019 1.017
34. Miftari Deniza 07.01.2019 706
35. Feys Tina 07.01.2019 584
36 De Decker Liselot 07.01.2019 409
37. Claeys Peter 07.01.2019 364
38. Vandenabeele Jeaninne 07.01.2019 298

 Deze rangorde geldt ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn.
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7 2019_GR_00007 Vaststelling van de fracties - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 36 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat een of meer gemeenteraadsleden 
die op dezelfde lijst verkozen zijn een fractie vormen.

Omzendbrief KB/ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode

Context en argumentatie
De gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één 
fractie.
Geen enkele lijst heeft zich onderling verenigd om een fractie te vormen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De fracties worden als volgt goedgekeurd:

 CD&V
 N-VA
 VLAAMS BELANG
 sp.a &de vernieuwers
 Groen
 Open Vld

8 2019_GR_00009 Verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad - Verkozenverklaring - 
Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 §1 van het decreet lokaal bestuur:
Op de installatievergadering verkiest de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden 
van Belgische nationaliteit een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen op basis van een 
akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.
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Juridische grond
 Artikel 7 §2 van het decreet lokaal bestuur.
 Artikel 7 §3 van het decreet lokaal bestuur.
 Artikel 42, §5 van het decreet lokaal bestuur.
 Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode

Bijlagen
1. Voordrachtakte voorzitter gemeenteraad
2. Onderzoek van de voordrachtsakte

Context en argumentatie
Op 18 december 2018 werd een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van de 
gemeenteraad op naam van dhr. Delrue Piet ingediend bij de algemeen directeur. Het 
mandaat van dhr. Delrue Piet eindigt op 31 augustus 2023. Bij het bereiken van de 
einddatum is hij van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd 
door mevr. De Decker Liselot voor de resterende duurtijd van het mandaat.
Ter zitting werd door de algemeen directeur de voordrachtakte van kandidaat-voorzitter 
aan de voorzitter van de installatievergadering overhandigd.
Uit het onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad, mevr. Ria Vanzieleghem, 
blijkt, dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter dhr. Delrue Piet voor de 
gemeenteraad geen aanleiding geeft tot een opmerking en dat de voordracht derhalve 
ontvankelijk wordt verklaard zodat dhr. Delrue Piet verkozen wordt verklaard tot 
voorzitter van de gemeenteraad vanaf 7 januari 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de verkozenverklaring van dhr. Delrue Piet en zijn 
installatie als voorzitter van de gemeenteraad voor een termijn, beginnend op 7 januari 
2019 en eindigend op 31 augustus 2023. Hij wordt van rechtswege opgevolgd door mevr. 
De Decker Liselot voor de resterende duurtijd van het mandaat mits zij nog voldoet aan 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid. 

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn cfr. artikel 69 van het decreet lokaal bestuur.

9 2019_GR_00010 Verkiezing van de schepenen - 
Verkozenverklaring - Kennisname
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De fractie Vlaams Belang vraagt om dit punt te behandelen als een b-punt.

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
In toepassing van artikel 42 §6 van het decreet lokaal bestuur bestaat het college van 
burgemeester en schepenen uit de burgemeester en uit ten hoogste zeven schepenen.

Bijlagen
1. Onderzoek van de voordrachtakte
2. Voordracht van de kandidaat-schepenen

Voorgeschiedenis
Met zijn beslissing van heden werden de gemeenteraadsleden geïnstalleerd.

Context en argumentatie
Met de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen d.d. 18.12.2018 
worden volgende personen voorgedragen als schepen:

 mevr. Muylle Nathalie, geboren te Roeselare op 08.02.1969
 mevr. Hostekint Michèle, geboren te Roeselare op 13.11.1976
 mevr. Coppé Griet, geboren te Roeselare op 23.09.1957

Haar mandaat eindigt van rechtswege op 31.12.2021. Er werd geen opvolger 
voorgedragen.

 dhr. Debels José, geboren te Roeselare op 12.05.1961
Zijn mandaat eindigt van rechtswege op 31.08.2023. Dhr. Piet Delrue wordt 
voorgedragen als opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat.

 dhr. Vanwalleghem Marc, geboren te Roeselare op 01.08.1953
Zijn mandaat eindigt van rechtswege op 31.12.2021. Er werd geen opvolger 
voorgedragen.

 dhr. Lievens Dirk, geboren te Roeselare op 29.12.1956
Zijn mandaat eindigt van rechtswege op 31.12.2021. Er werd geen opvolger 
voorgedragen.

 dhr. Kindt Henk, geboren te Roeselare op 07.06.1966
Zijn mandaat eindigt van rechtswege op 31.12.2020. Dhr. Tom Vandenkendelaere 
wordt voorgedragen als opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat.

Uit het onderzoek van de voorzitter blijkt dat de gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-schepenen geen aanleiding geeft tot een opmerking en dat de voordrachten 
derhalve ontvankelijk worden verklaard voor mevr. Muylle Nathalie, mevr. Hostekint 
Michèle, mevr. Coppé Griet, dhr. Debels José, dhr. Vanwalleghem Marc, dhr. Lievens Dirk 
en dhr. Kindt Henk.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
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Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de verkozenverklaring van de volgende kandidaat-
schepenen:

 mevr. Muylle Nathalie, geboren te Roeselare op 08.02.1969
 mevr. Hostekint Michèle, geboren te Roeselare op 13.11.1976
 mevr. Coppé Griet, geboren te Roeselare op 23.09.1957
 dhr. Debels José, geboren te Roeselare op 12.05.1961
 dhr. Vanwalleghem Marc, geboren te Roeselare op 01.08.1953,
 dhr. Lievens Dirk, geboren te Roeselare op 29.12.1956
 dhr. Kindt Henk, geboren te Roeselare op 07.06.1966

Het aantal schepenen wordt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad vastgesteld op 7.

Artikel 2
 Het mandaat van mevr. Coppé Griet als schepen eindigt op 31.12.2021. Er werd 

geen opvolger voorgedragen.
 Het mandaat van dhr. Debels José als schepen eindigt op 31.08.2023. Hij wordt 

van rechtswege vervangen door dhr. Delrue Piet voor de resterende duurtijd van 
het mandaat mits hij nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich 
niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

 Het mandaat van dhr. Vanwalleghem Marc als schepen eindigt op 31.12.2021. Er 
werd geen opvolger voorgedragen.

 Het mandaat van dhr. Lievens Dirk als schepen eindigt op 31.12.2021. Er werd 
geen opvolger voorgedragen.

 Het mandaat van dhr. Kindt Henk als schepen eindigt op 31.12.2020. Hij wordt 
van rechtswege vervangen door dhr. Vandenkendelaere Tom voor de resterende 
duurtijd van het mandaat mits hij nog voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid.

10 2019_GR_00011 Verkiezing van de schepenen - Beëdiging - 
Kennisname

Beschrijving
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet lokaal bestuur:
Voor ze hun mandaat aanvaarden, leggen de schepenen in openbare vergadering van de 
gemeenteraad de volgende eed af in handen van de burgemeester: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Artikel 43 §4 van het decreet lokaal bestuur:
De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van 
voordracht.
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Context en argumentatie
Met de beslissing van heden werden de schepenen als verkozen verklaard voor het 
mandaat van schepen.
Cf. artikel 44 van het decreet lokaal bestuur moeten de schepenen voor het aanvaarden 
van hun mandaat, de volgende eed afleggen in openbare vergadering van de 
gemeenteraad in handen van de burgemeester:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de aanstelling van de schepenen in hun mandaat en van 
hun rangorde cf. de voordrachtakte:

 mevr. Muylle Nathalie, geboren te Roeselare op 08.02.1969, wordt aangesteld als 
eerste schepen.

 mevr. Hostekint Michèle, geboren te Roeselare op 13.11.1976, wordt aangesteld 
als tweede schepen.

 mevr. Coppé Griet, geboren te Roeselare op 23.09.1957, wordt aangesteld als 
derde schepen.

 dhr. Debels José, geboren te Roeselare op 12.05.1961, wordt aangesteld als 
vierde schepen.

 dhr. Vanwalleghem Marc, geboren te Roeselare op 01.08.1953, wordt aangesteld 
als vijfde schepen.

 dhr. Lievens Dirk, geboren te Roeselare op 29.12.1956, wordt aangesteld als 
zesde schepen.

 dhr. Kindt Henk, geboren te Roeselare op 07.06.1966, wordt aangesteld als 
zevende schepen.

Cf. artikel 79 van het decreet lokaal bestuur is de burgemeester van rechtswege de 
voorzitter van het vast bureau en zijn de schepenen van rechtswege de leden van het 
vast bureau.

11 2019_GR_00012 Verkiezing van de leden van de politieraad -
Stemming - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP)

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 
november 2018, verder koninklijk besluit genoemd.
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Gelet op de ministeriële omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing 
en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone.

Bijlagen
1. Kandidatenlijst (ondertekend)
2. Voordrachtakte politieraad CDenV
3. Voordrachtakte politieraad N-VA
4. Voordrachtakte politieraad VLAAMS BELANG
5. Voordrachtakte politieraad sp.a ende vernieuwers
6. Voordrachtakte politieraad Groen
7. Voordrachtakte politieraad OpenVLD
8. Uittreksel uit de notulen van de politieraad d.d. 06.12.2018
9. PV-ondertekend

Context en argumentatie
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de 
gemeenteraadsleden en de vaststelling van hun rangorde.

Overwegende dat artikel 18 van de WGP bepaalt dat de verkiezing van de leden van de 
politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt 
geïnstalleerd of ten laatste binnen de 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 RIHO overeenkomstig artikel 
12, eerste lid, van de WGP, samengesteld is uit eenentwintig verkozen leden.

Overwegende dat de Stad Roeselare overeenkomstig het besluit van de politieraad d.d. 6 
december 2018 dient over te gaan tot de verkiezing van dertien leden van de 
gemeenteraad als lid van de politieraad, zoals vastgesteld in artikel 12, tweede lid van de 
WGP.

Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor overhandiging van de 
voordrachtakten heeft vastgesteld op 17 december 2018 om 18.30u.

Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota 
heeft bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten 
en de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de 
kandidaten.

Overwegende dat zes voordrachtakten voor 13 effectieve kandidaten werden 
overhandigd aan burgemeester Kris Declercq.

kandidaat-effectieve leden hun kandidaat-opvolgers gemeenteraadsleden die de 
voordracht deden

voordrachtakte:   
1. Vanzieleghem Ria  Muylle Nathalie, Declercq Kris

Vandenkendelaere Tom, Coppé 
Griet, Wenes Bart, 
Vanwalleghem Marc, Debels 
José, Huyghe Geert, Lievens 
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Dirk, Van Coillie Stefaan, 
Martens Caroline, Vanzieleghem 
Ria

2. Debels José   
3. Huyghe Geert   
4. Van Coille Stefaan   
5. Debruyne Francis   
6. Deceuninck Astrid   
   
voordrachtakte:   
1.De Meulenaer Bart  Vermeulen Brecht, Declercq 

Frederik, Pillaert Justine, Carron 
Dieter, Lombaert Lieveke, De 
Meulenaer Bart, Rommel Siska

 1. Vermeulen Brecht  
 2. Carron Dieter  
2.Lombaert Lieveke   
 1. Pillaert Justine  
 2.Rommel Siska  
   
   
voordrachtakte:   
1. De Reuse Immanuel  De Reuse Immanuel, Feys Tina, 

Vandenabeele Jeaninne, Claeys 
Peter, Ameye Cyriel, Deforche 
Filip

 1.Vandenabeele Jeaninne  
 2. Claeys Peter  
2. Feys Tina   
 1.Ameye Cyriel  
 2.Deforche Filip  
   
voordrachtakte:   
1. Kindt Henk  Kindt Henk, Hostekint Michèle, 

Casier Gerdi
   
voordrachtakte:   
1. Dewitte Steven  Dewitte steven, Bouckenooghe 

Filiep
 1.Bouckenooghe Filiep  
   
voordrachtakte:   
1.Delrue Piet  Delrue Piet, De Decker Liselot
 1.De Decker Liselot  

Overwegende dat de burgemeester de kandidatenlijst, in alfabetische volgorde als volgt 
heeft opgemaakt en dat deze als bijlage bij de oproeping van deze vergadering werd 
gevoegd:
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kandidaat-effectieve leden
namen (in alfabetische volgorde)

kandidaat-opvolgers voor elk hiernaast 
vermeld kandidaat-effectief lid
namen (in precieze orde zoals vermeld 
in de voordrachtakte)

1. De Meulenaer Bart 1.Vermeulen Brecht
2.Carron Dieter

2. De Reuse Immanuel 1.Vandenabeele Jeaninne
2.Claeys Peter

3. Debels José  
4. Debruyne Francis  
5. Deceuninck Astrid  
6. Delrue Piet 1.De Decker Liselot
7. Dewitte Steven 1.Bouckenooghe Filiep
8. Feys Tina 1.Ameye Cyriel

2.Deforche Filip
9. Huyghe Geert  
10. Kindt Henk  
11. Lombaert Lieveke 1.Pillaert Justine

2.Rommel Siska
12. Van Coillie Stefaan  
13. Vanzieleghem Ria  

Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal 
opstelt over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, 
zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting.

Overwegende dat de gemeenteraadsleden mevr. Justine Pillaert (°23.01.1994) en mevr. 
Deniza Miftari (°12.07.1995), de jongste gemeenteraadsleden in leeftijd van de 
aanwezige gemeenteraadsleden, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de 
stemming en van de stemopneming.

Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het 
opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming.

Overwegende dat de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in 
principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun 
opvolgers van de politieraad.

Overwegende dat achtendertig raadsleden deelnemen aan de stemming.

Overwegende dat elk gemeenteraadslid acht stemmen heeft.

Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming 
geheim is, de stemming heeft geopend.

Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten 
heeft verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de 
stembiljetten.

De voorzitter, dhr. Piet Delrue, schorst de zitting voor het tellen van de stembiljetten. 
Deze telling gebeurt in de schepenzaal door het bureau van de kiesverrichtingen en in 
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aanwezigheid van de algemeen directeur en dhr. Immanuel De Reuse, dhr. Brecht 
Vermeulen, dhr. Piet Delrue en dhr. Stefaan Van Coillie.
Na de telling opent de voorzitter, dhr. Piet Delrue, de zitting.

Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het 
aantal stemmen per raadslid, er dr stembiljetten overhandigd moeten zijn en er 
driehonderdtwaalf stembiljetten in de stembus aangetroffen moeten zijn.

Overwegende dat driehonderd en vier stembiljetten werden overhandigd en er dus geen 
ontbreken.

Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend 
en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd 
en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten 
waarvoor een stem is uitgebracht.

Overwegende dat er geen ongeldige stemmen werden uitgebracht.

Overwegende dat twee blanco stemmen werden uitgebracht.
Overwegende dat er driehonderd en twee geldige stemmen werden uitgebracht en deze 
toegekend werden aan volgende kandidaten:

Naam en voornaam van de kandidaat 
effectieve leden

Aantal verkregen stemmen

1.De Meulenaer Bart 28 stemmen
2.De Reuse Immanuel 24 stemmen
3.Debels José 23 stemmen
4.Debruyne Francis 23 stemmen
5.Deceuninck Astrid 15 stemmen
6.Delrue Piet 23 stemmen
7.Dewitte Steven 23 stemmen
8.Feys Tina 23 stemmen
9.Huyghe Geert 23 stemmen
10. Kindt Henk 23 stemmen
11. Lombaert Lieveke 28 stemmen
12. Van Coillie Stefaan 23 stemmen
 13. Vanzieleghem Ria 23 stemmen

 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de hierboven beschreven stemming, stemopneming en 
verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de 
meergemeentezone RIHO, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
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Artikel 2
Er wordt kennis genomen van de verkiezing van de volgende leden tot effectieve leden 
en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone RIHO:

De kandidaten die verkozen zijn tot 
effectief lid van de politieraad:

 

De eventuele 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

1.De Meulenaer Bart
1 september 1971, zelfstandige

1.Vermeulen Brecht
17 juni 1969, volksvertegenwoordiger

2.Carron Dieter
3 juni 1987, vastgoedmakelaar

2.De Reuse Immanuel
7 november 1971, bediende

1.Vandenabeele Jeaninne
16 oktober 1947, gepensioneerde

2.Claeys Peter
30 augustus 1971, arbeider

3.Debels José
12 mei 1961, schepen

 

4.Debruyne Francis
2 juni 1975, bediende

 

5.Deceuninck Astrid
2 november 1978, leerkracht

 

6. Delrue Piet
20 juli 1972, zaakvoerder

1.De Decker Liselot
7 september 1977, zelfstandige

7. Dewitte Steven
6 augustus 1980, slager en audiograaf

1.Bouckenooghe Filiep
6 september 1963, schepen

8. Feys Tina
15 december 1987, medisch laborante

1.Ameye Cyriel
31 augustus 1958, onderbureautekenaar

2.Deforche Filip
30 juni 1958, herbergier

9. Huyghe Geert
23 september 1957, bediende

 

10. Kindt Henk
7 juni 1966, schepen

 

11. Lombaert Lieveke
25 december 1961, lector in het hoger 
onderwijs

1.Pillaert Justine
23 januari 1994, docent hoger onderwijs

2.Rommel Siska
15 januari 1973, hoofdverpleegkundige

12. Van Coillie Stefaan
22 oktober 1966, bediende

 

13. Vanzieleghem Ria
12 december 1956, verpleegkundige

 

Artikel 3
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Het proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de WGP en artikel 15 van het 
koninklijk besluit, aangetekend en in dubbel exemplaar, naar de deputatie worden 
gezonden, samen met de nodige bewijsstukken.

Het proces-verbaal zal aangetekend naar de politiezone Riho worden gezonden samen 
met de nodige stukken.
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7 januari 2019 20:55 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 7 januari 2019

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad


