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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 3 JANUARI 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 3 januari 2019 om 19.30uur bijeengekomen 

in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester en voorzitter punt 9 

Dirk Verhaeghe,  Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De 

Wispelaere, Geert De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse 

Demeulemeester, Ellen Goes, Jean-Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien 

Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Laura Lahousse, Martine De Meester, Pol 

Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, raadsleden 

Brigitte Himpens, voorzitter punten 1 tot en met 7 

Charlotte Vermeulen, voorzitter punt 8 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  
 

 

De voorzitter verklaart de installatievergadering voor geopend. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

Welkomstwoord door de Voorzitter en de Burgemeester 

 

De Voorzitter van de gemeenteraad, mevr. Brigitte Himpens, en de Burgemeester, mevr. Annick Vermeulen, 

verwelkomen de aanwezigen en maken hun allerbeste wensen over voor het nieuwe jaar. De Burgemeester 

zegt dat ze de installatievergadering een aparte belevenis vindt, de nieuwe raadsleden zijn de 

vertegenwoordigers van de gemeente, de nieuwe stem van de inwoners. 

 

 

1. KENNISGEVING VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN VERKIEZINGSBETWISTINGEN VAN 5 

DECEMBER 2018 WAARBIJ DE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD VAN ZEDELGEM 

VAN 14 OKTOBER 2018 WORDT GELDIG VERKLAARD 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad van Verkiezingsbetwistingen van 5 december 

2018 houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2018 waarbij blijkt dat 

het P.V. van het hoofdbureau van Zedelgem houdende vaststelling van de zetelverdeling tussen de lijsten en 

van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers juist wordt bevonden.   Voor een termijn eindigend op 

31 december 2024 zijn als gemeenteraadsleden en als opvolgers verkozen : 

  

Lijst nr. 1.  Samen sp.a 

VERKOZEN OPVOLGERS 

1. Descheemaecker Günther 1. Deblaere Vera 

2. Dufour Michel 

3. Dobbelaere Franky 

4. Gilbert Carine 

5. Delmotte Chanel 

6. Keersebilck Annuska 

7. Rotsaert Chris 
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8. Van Eenoo Erwin 

9. Everaert Dirk 

10. Janssens Martine 

11. Ballieu Ingrid 

12. Desoete Philippe 

13. Everaert Luna 

14. Delplanque Karina 

15. Fievet Audrey 

16. Brabant Steffie 

17. Tetaert Dirk 

18. Calleeuw Kristof 

19. Valcke Sandy 

20. Van Houtte Katharine 

21. Van Den Broucke Monique 

22. Hoffman Wout 

23. Huysmans Ronald 

24. Kyndt Debora 

25. Vanoverbeke Kenneth 

26. Vermeulen Gerdy 

  

  

Lijst nr. 2 N-VA 

VERKOZEN 

1  De Wispelaere Eddy 

2. Pattyn An 

3. Allemeersch Ann 

OPVOLGERS 

1.De Groodt Jean-Pierre 

2. Demeyere Aäron 

3. Noë An 

4. Jef Bogaert 

5. Larock Niko 

6. Serreyn Guy 

7. Lambert Peter 

8. Grootaert Mieke 

9. Feys Etienne 

10. Schelpe Benoit 

11. Lambert Laurence 

12. Eecloo Johnny 

13. Dehullu Sabine 

14. Vercaemst  Ellen 

15. Vandendoorne Sam 

16. Vanhoutte Anne 

17. Van Steenberghe Ilse 

18. Clarisse Marie-Jeanne 

19. Neyts Dorine 

20. Toussein Fiona 

21. Vanhevel Bertrand 

22. Cleenwerck Dirk 

23. Patteeuw Elfriede 

24. Tordoir José 

 

Lijst nr. 3 CD&V-Nieuw 

 VERKOZEN OPVOLGERS 

1. Vermeulen Annick 

2. Verhaeghe Dirk 

3. Naessens Arnold 

4. Devriendt Ann 

5. Haesaert Peter 

1. Vlaeminck Wouter 

2. Devooght Pieter 

3. Cools Mauricette 

4. Debruyne Wino 

5. Tanghe-Vanhollebeke Martine 
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6. Verhegge Geert 

7. Dehaemers Jurgen 

8. Vermeulen Charlotte 

9. Vergote Bart 

10. Goes Ellen 

11. Himpens Brigitte 

12. Vandepopuliere - Vanrobaeys Katrien 

13. Walcarius-De Maré Katrien 

14. Timmerman Stijn 

15. Haesaert Bart 

16. Pollet Sofie 

17. Demeulemeester Ilse 

18. Vanlandschoot-Vander Meulen Christine 

19. De Sutter Geert 

6. Hedebouw Sofie 

7. Crutelle Paul 

8. Bruneel Jochen 

  

Lijst nr. 4 GROEN 

 VERKOZEN OPVOLGERS 

1. De Meester Martine 

2. Lahousse Laura 

  

1. Lozie Steve 

2. Breekelmans Frauke 

3. Braem Paul 

4. Lahousse Ivan 

5. Breekelmans Loes 

6. Lagrou Louise 

7. Van Daele John 

8. Aneca Nicole 

9. Deblaere Anne-Mie 

10. De Boom Xenia 

11. Govaert Tim 

12. Soens Kimperly 

13. Boerjan Tine 

14. Dewitte Lucia 

15. Vanbeveren Thomas 

16. Derycke Dorine 

17. Salomé Nadine 

18. Vertenten Kelly 

19. Depreeuw Eric 

20. Breekelmans Fons 

21. Ghyoot Dirk 

22. Ureel Urbain 

23. Deceunick Bart 

24. Tetaert Marc 

25. Moyaert Kurt 

 

Lijst nr. 5 Vlaams Belang 

VERKOZEN OPVOLGERS 

1. Spinnewyn-Sneppe Dominiek                                        

2. Denys Pol                                                                            

1. Oosterlynck Jan  

2. Spinnewyn Jan  

3. Floréal Erika  

4. Vandamme -De Bree Marijke  

5. Vandamme Jeremy  

6. Masschaele Anouchka  

7. Vandendriessche Martine  

8. Jonckheere Patrick  

9. Verheyden Christ'l  

10. Vandenheede Rik  
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11. Debruyne Marc 

 

 

2. MEDEDELING VAN HET BESLUIT HOUDENDE DE BENOEMING EN DE EEDAFLEGGING VAN DE 

BURGEMEESTER 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ministerieel besluit van 4 december 2018 van de Vlaamse minister 

van binnenlands bestuur mevrouw Liesbeth Homans, waarbij mevrouw Annick Vermeulen wordt benoemd 

tot burgemeester.  Zij legde de eed af in handen van de heer Carl Decaluwé, gouverneur van West-

Vlaanderen, op 21 december 2018. 

 

 

3. AFSTAND VAN MANDAAT - KENNISNAME 

 

Mevrouw Ann Allemeersch, verkozen als raadslid voor de fractie N-VA deelde aan de voorzitter van de 

gemeenteraad op 10 december 2018 mee dat zij afstand doet van haar mandaat.  Zij bevindt zich immers in 

een geval van onverenigbaarheid. De afstand van het mandaat wordt definitief door kennisname in de 

gemeenteraad conform artikel 8 van het decreet lokaal bestuur. 

De eerste opvolger van de fractie N-VA  voor de vervanging van mevrouw Ann Allemeersch is de heer Jean - 

Pierre De Groodt, die na oproeping op 14 december 2018 verklaarde als eerste opvolger het mandaat te 

zullen opnemen.  Het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van de heer Jean - Pierre De 

Groodt zal gebeuren samen met de andere raadsleden. 

 

 

4. INSTALLATIE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN : ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN 

EEDAFLEGGING 

 

a) Nazicht van de verkiesbaarheidsvereisten 

  

De geloofsbrieven van de verkozen raadsleden worden onderzocht en er wordt vastgesteld dat alle verkozen 

raadsleden tot op heden zijn blijven voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten zoals voorzien in artikel 6§3 

decreet lokaal bestuur, het aanvullend nazicht nopens het eventueel verlies van de verkiesbaarheids-

vereisten wordt gedaan voor de periode sinds de verkiezing van 14 oktober 2018 tot op heden. 

  

b) Nazicht onverenigbaarheden 

  

Er wordt nagegaan of de verkozen raadsleden zich bevinden in één van de gevallen van onverenigbaarheid 

zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur 

  
c) Eedaflegging en installatie van de gemeenteraadsleden 

 

Alle verkozen raadsleden leggen in handen van de voorzitter van de installatievergadering de eed af conform 

artikel  6§3 van het decreet lokaal bestuur : 

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

  

 De voorzitter van de installatievergadering is herverkozen als raadslid en zal haar eed afleggen in handen 

van de burgemeester. 

  
De heer Eddy Dewispelaere geboren te Brugge 17 januari 1954, wonende te Loppem Buskinslaan 2 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Arnold Naessens geboren te Varsenare 6 februari 1961, wonende te Loppem Eninkstraat 13 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 
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De heer Jurgen Dehaemers geboren te Varsenare 13 januari 1968, wonende te Veldegem Hutstraat 48 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Brigitte Himpens geboren te Brugge 27 januari 1961, wonende te Zedelgem Groenestraat 4 bus 0202 voldoet 

aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen 

van de burgemeester. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Ann Devriendt geboren te Torhout 7 maart 1965, wonende te Aartrijke Dorpswegel 1D voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Pol Denys geboren te Menen 27 mei 1958, wonende te Aartrijke H. Baekelandlaan 57 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Katrien Walcarius-De Maré geboren te Varsenare 7 mei 1963, wonende te Zedelgem Hollebekestraat 8 voldoet 

aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen 

van de voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Martine De Meester geboren te Waregem 24 oktober 1963, wonende te Aartrijke 't Veld 42 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Dominiek Sneppe geboren te Brugge 12 september 1973, wonende te Zedelgem Torhoutsesteenweg 115 

voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in 

handen van de voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Geert Verhegge geboren te Torhout 30 januari 1960, wonende te Veldegem Koningin Astridstraat 66a voldoet aan 

de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van 

de voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Peter Haesaert geboren te Varsenare 27 november 1965, wonende te Zedelgem Groenestraat 161 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Bart Haesaert geboren te Torhout 8 mei 1974, wonende te Aartrijke Hoge Rokerstraat 12a voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Dirk Verhaeghe geboren te Brugge 1 mei 1955, wonende te Loppem Heidelbergstraat 18A/101 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Charlotte Vermeulen geboren te Torhout 25 februari 1987, wonende te Veldegem Bezembinderstraat 4B 

voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in 

handen van de voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Bart Vergote geboren te Brugge 2 december 1981, wonende te Aartrijke Brugsestraat 80/0002 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Ellen Goes geboren te Torhout 2 januari 1987, wonende te Zedelgem Kuilputstraat 103 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Katrien Vanrobaeys geboren te Oostende 4 mei 1970, wonende te Aartrijke Brugsestraat 70 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 
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De heer Stijn Timmerman geboren te Brugge 12 oktober 1983, wonende te Loppem Rijselsestraat 11 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Sofie Pollet geboren te Torhout 7 januari 1974, wonende te Aartrijke Brugse Heirweg 107 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Ilse Demeulemeester geboren te Roeselare 30 oktober 1979, wonende te Zedelgem t Wulveke 3 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Christine Vander Meulen geboren te Tielt 7 februari 1966, wonende te Aartrijke Ichtegemsestraat 7 voldoet aan 

de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van 

de voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Geert De Sutter geboren te Gent 18 oktober 1964, wonende te Zedelgem Esdoornlaan 30 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Günther Descheemaecker geboren te Brugge 13 april 1982, wonende te Zedelgem Stationsplein 3 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Ann Pattyn geboren te Varsenare 27 juli 1962, wonende te Zedelgem Remi Claeysstraat 116 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
Mevrouw Laura Lahousse geboren te Brugge 28 oktober 1995, wonende te Zedelgem Looveld 1/A000 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  
De heer Jean-Pierre De Groodt geboren te Aartrijke 1 juli 1954, wonende te Aartrijke H. Baekelandlaan 24 voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de 

voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  

Na beëdiging worden alle raadsleden aangesteld verklaard door de voorzitter van de installatievergadering. 

 

 

5. VASTSTELLING VAN RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN  

 
Het decreet lokaal bestuur bevat een expliciete rangordebepaling in artikel 6§7.  De bepaling van de rangorde van de 

gemeenteraadsleden blijft zoals in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 gebaseerd op anciënniteit of in voorkomend 

geval op het aantal naamstemmen of lijststemmen.  
Aan de verkozen raadsleden werd een verklaring gevraagd, waarbij ze bevestigen dat de gegevens betreffende hun 

anciënniteit correct zijn. De rangorde wordt berekend op basis van het totaal aantal jaren waarin het betrokken raadslid 

effectief zetelde als raadslid, en de behaalde stemmen bij de recentste verkiezingen (naamstemmen + lijststemmen). 

  

De rangorde wordt als volgt vastgelegd: 

volgnr. Naam + voornaam raadsleden datum eerste 

ambtsaanvaarding 

aantal bekomen stemmen: 

naamstemmen + lijststemmen bij 

verkiezing 14.10.2012 

      Overgedragen 

lijststemmen 

Aantal 

naamstemmen 

totaal 

  1 de heer Eddy De Wispelaere 17.05.83 (tot 

15.04.04) 

829 562 1.391 

       2 mevrouw  Annick Vermeulen  02.01.2001 4.320  4.813 9.133 

  3 de heer Arnold Naessens 02.01.2001 456 1.649 2.105 
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  4 de heer Jurgen Dehaemers 02.01.2001   1.041 1.041 

  5 mevrouw Brigitte Himpens 02.01.2001   721 721 

6 mevrouw Ann Devriendt 02.01.2007   1.711 1.711 

7 de heer Pol Denys 02.01.2001 (tot 

02.01.2013) 

  180 180 

8 mevrouw Katrien Walcarius-De Maré 02.01.2007   620 620 

9 mevrouw Martine De Meester 02.01.2007  569 410 979 

10 mevrouw Dominiek Sneppe 02.01.2007 614 387 1.001 

11 de heer Geert Verhegge 02.01.2013   1.383 1.383 

12 de heer Peter Haesaert 02.01.2013   1.385 1.385 

13 de heer Bart Haesaert 24.01.2013    581 581 

14 de heer Dirk Verhaeghe 03.01.2019   2.338 2.338 

15 mevrouw Charlotte Vermeulen 03.01.2019   927 927 

16 de heer Bart Vergote 03.01.2019   907 907 

17 mevrouw Ellen Goes 03.01.2019   752 752 

18 mevrouw Vanrobaeys Katrien 03.01.2013   638 638 

19 de heer Stijn Timmerman 03.01.2019   582 582 

20 mevrouw Sofie Pollet 03.01.2019   537 537 

21 mevrouw Ilse Demeulemeester 03.01.2019   464 464 

22 mevrouw Vander Meulen Krista 03.01.2019   460 460 

23 de heer Geert De Sutter 03.01.2019   408 408 

24 de heer Günther Descheemaecker 03.01.2019 144 246 390 

25 mevrouw Ann Pattyn 03.01.2019   340 340 

26 mevrouw Laura Lahousse 03.01.2019    238 238 

27 de heer Jean – Pierre De Groodt 03.01.2019 829 166 995 

 

 

6. ONDEELBAARHEID MANDAAT GEMEENTERAADSLID/ LID VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 

 

De mandaten van gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn ondeelbaar, wat 

inhoudt dat de gevolgen die verbonden zijn aan het mandaat (verval, verhindering, ontslag en afstand) hun 

uitwerking hebben in de beide rechtspersonen (artikelen 15 en 70 van het decreet lokaal bestuur). 

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

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

mandaat van gemeenteraadslid in en omgekeerd.  

 

 

7. VERKIEZING VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet lokaal bestuur verkiest de gemeenteraad onder de 

gemeenteraadsleden een voorzitter.  De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht met 

dubbele meerderheid, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de 

verkiezingen hebben deelgenomen.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend 

zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat -

voorzitter werden verkozen. 

Een akte van voordracht werd tijdig ingediend door de verkozenen op de lijst CD&V - Nieuw op 29 oktober 

2018 bij de algemeen directeur mevrouw Sabine Vermeire. 

Mevrouw Charlotte Vermeulen wordt als voorzitter van de gemeenteraad voorgedragen. 

De voorzitter van de installatievergadering onderzoekt de ontvankelijkheid van de akte van voordracht 

conform artikel 7 van het decreet lokaal bestuur.  Er wordt geen onregelmatigheid vastgesteld. 

Mevrouw Charlotte Vermeulen wordt door de voorzitter van de installatievergadering als voorzitter van de 

gemeenteraad verkozen verklaard.   
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De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 

conform artikel 69 eerste lid van het decreet lokaal bestuur.  Beide mandaten zijn ondeelbaar. 

Voorzitter Charlotte Vermeulen deelt mee dat zij conform artikel 7 van het decreet lokaal bestuur raadslid 

Sofie Pollet aanstelt als haar plaatsvervanger op momenten dat zij tijdelijk verhinderd is. 

 

 

8. VERKIEZING VAN DE SCHEPENEN EN EEDAFLEGGING 

 

De schepenen worden conform artikel 42 § 1 en §2 en artikel 43 van het decreet lokaal bestuur verkozen via 

een verkiezing op basis van een gezamenlijke akte van voordracht met een dubbele meerderheid. Zowel de 

effectief verkozen raadsleden als diegenen die de eed afleggen zullen worden in rekening gebracht bij het 

vaststellen van de vereiste dubbele meerderheid, namelijk een meerderheid van de voltallige gemeenteraad 

alsook de meerderheid van de op de lijst van de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen 

gemeenteraadsleden.  

  

Een akte van voordracht werd tijdig ingediend op 29 oktober 2018 door de lijst CD&V-Nieuw bij de algemeen 

directeur Sabine Vermeire. 

  

De gezamenlijke voordrachtsakte vermeldt als schepenen de volgende kandidaten: 

eerste schepen:  Dirk Verhaeghe 

tweede schepen: Arnold Naessens 

derde schepen: Ann Devriendt 

vierde schepen: Peter Haesaert 

vijfde schepen: Jurgen Dehaemers 
 

 De voorzitter onderzoekt de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte en stelt geen onregelmatigheden vast. 

De voorzitter stelt vast dat aan de voorwaarden gesteld in artikel 42 en 43 van het decreet lokaal bestuur en 

aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden als vermeld in het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, 

werd voldaan. De voordrachtsakte bepaalt de rangorde van de schepenen en legt ook het aantal vast.  

De voorgedragen kandidaat schepenen worden verkozen verklaard en leggen hun eed af conform artikel 44 

van het decreet lokaal bestuur in handen van de burgemeester: 
  

De heer Dirk Verhaeghe, geboren te Brugge op 1 mei 1955, wonende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 18/a, 

legt in openbare zitting en in handen van de burgemeester de volgende eed af  

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". De akte van eedaflegging wordt 

ondertekend.  

Na beëdiging wordt de heer Dirk Verhaeghe in zijn ambt als eerste schepen geïnstalleerd. 
  

de heer Arnold Naessens, geboren te Varsenare op 2 juni 1961, wonende te 8210 Loppem Eninkveld 13, legt 

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 akte van eedaflegging wordt 

ondertekend. 

Na beëdiging wordt de heer Arnold Naessens in zijn ambt als tweede schepen geïnstalleerd. 
  

Mevrouw Ann Devriendt, geboren te Torhout op 7 maart 1965, wonende te 8211 Aartrijke, Dorpswegel 1D, 

legt 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 akte van eedaflegging wordt 

ondertekend. 

Na beëdiging wordt mevrouw Ann Devriendt in haar ambt als derde schepen geïnstalleerd. 
  

De heer Peter Haesaert, geboren te Varsenare op 27 november 1965, wonende te 8210 Zedelgem, 

Groenestraat 161, legt in openbare zitting en in handen van de burgemeester de volgende eed af  

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". De akte van eedaflegging wordt 

ondertekend.  

Na beëdiging wordt de heer Peter Haesaert in zijn ambt als vierde schepen geïnstalleerd. 
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De heer Jurgen Dehaemers, geboren te Varsenare op 13 januari 1968, wonende te 8210 Zedelgem, Hutstraat 

48, legt 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 akte van eedaflegging wordt 

ondertekend.  

Na beëdiging wordt de heer Jurgen Dehaemers in zijn ambt als vijfde schepen geïnstalleerd. 

 

 

9. VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE POLITIERAAD  

 

De burgemeester neemt voor de verkiezing van de politieraadsleden het voorzitterschap van de 

installatievergadering van de gemeenteraad over. 

De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de installatievergadering van de 

gemeenteraad of ten laatste binnen de tien dagen na de installatievergadering van de gemeenteraad (artikel 

18 WGP). 

De kandidaten voor de politieraad van de meergemeentezone Beernem, Oostkamp en Zedelgem worden 

voorgedragen door middel van een akte van voordracht die op straffe van nietigheid uiterlijk op een vaste 

datum bepaald binnen de periode van 7de en 4e dag voor verzending van de agenda van 

de   installatievergadering moet ontvangen zijn. Zedelgem bepaalde de datum voor indienen van de 

voordrachtakte op 14 december 2018. De voordrachtakte moet worden ingediend bij de burgemeester, 

bijgestaan door de algemeen directeur en in tegenwoordigheid van een raadslid van de politieke fractie die 

de kandidatenlijst indient. 

  

Er werden 4 voordrachten ontvangen op de vastgestelde datum : 

  

CD&V - Nieuw  d.d.14 december 2018  ingediend door de heer Roland 

Degadt 

Groen  d.d. 14 december 2018  ingediend door mevrouw 

Martine De Meester 

Vlaams Belang  d.d. 14 december 2018  ingediend door de heer Pol 

Denys 

N-VA  d.d. 14 december 2018  ingediend door de heer 

JeanPierre De Groodt 

  

Op 18 december 2018 wordt door de heer Günther Deschemaecker, raadslid voor de SP.a gemeld dat hij 

geen informatiebundel heeft ontvangen betreffende het indienen van de voordrachtakte voor de politieraad. 

De brief zou niet via de post geleverd zijn. De recente poststakingen hebben de postbedeling danig in de war 

gestuurd. 

De informatie wordt hem onmiddellijk digitaal overgemaakt. Hierop dient hij onmiddellijk een 

voordrachtakte in op 18 december 2018 : 

SP.a  d.d. 18 december 2018  ingediend door de heer Günther 

Descheemaecker 

De voordrachtsakte wordt door de burgemeester aanvaard. 

  

Alle ingediende voordrachtakten zijn ontvankelijk. 

  

Volgende kandidaten worden voorgedragen als kandidaat-effectief lid in alfabetische volgorde met hun 

respectievelijke opvolgers 

  

kandidaat-effectieve leden  kandidaat-opvolgers 

De heer Jurgen Dehaemers   

Mevrouw De Maré Katrien   

Mevrouw Martine De Meester Mevrouw Laura Lahousse 

Mevrouw Ilse Demeulemeester   

De heer Pol Denys Mevrouw Dominiek Sneppe 
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De heer Günther Descheemaecker   

De heer Eddy De Wispelaere   

Mevrouw Sofie Pollet   

De heer Bart Vergote   

 

Zoals bepaald in artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 voor de verkiezing van de 

politieraadsleden werd een stembiljet opgemaakt. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming in openbare 

zitting en in één stemronde overeenkomstig het principe van het meervoudig stemrecht. 

Met toepassing van artikel 16 tweede lid WGP heeft elk gemeenteraadslid 4 stemmen voor het verkiezen van 

7 leden van de politieraad. Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft en 

brengt op elk stembiljet een stem uit voor één lid van de politieraad. 

Mevrouw Laura Lahousse en de heer Stijn Timmerman, gemeenteraadsleden staan de burgemeester bij voor 

de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming: 

  

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 

27 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder vier stembiljetten. 

4 x 27 = 108 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen. 

  

De stemopneming van deze stembiljetten geeft het volgend resultaat: 

0 ongeldige stemmen: 

0 blanco stemmen: 

108 geldige stemmen: 

0 vernietigde stembiljetten: 

  

De geldig uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 

naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden  aantal bekomen stemmen 

De heer Jurgen Dehaemers 15 STEMMEN 

Mevrouw De Maré Katrien 15 STEMMEN 

Mevrouw Martine De Meester 8 STEMMEN 

Mevrouw Ilse Demeulemeester 16 STEMMEN 

De heer Pol Denys 8 STEMMEN 

De heer Günther Descheemaecker 4 STEMMEN 

De heer Eddy De Wispelaere 12 STEMMEN 

Mevrouw Sofie Pollet 15 STEMMEN 

De heer Bart Vergote 15 STEMMEN 

  

De burgemeester kondigt de verkiezingsuitslag af in openbare zitting. 

Het aantal kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben gekregen, zijn verkozen. De 

verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld. 

  

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 2000, stelt de burgemeester de lijst van de 

verkozenen en hun opvolgers vast: 

  

verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad de kandidaten, die als opvolgers voor elk 

hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

werden voorgedragen 

Dehaemers Jurgen  

advocaat  

° 13.01.1968 

  

De Maré Katrien Martha Maria  

verpleegkundige  

° 07.05.1963 

  

De Meester Martine Maria Alice  

begeleider coach  

Lahousse Laura Phoebe  

student  
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° 24.10.1963 ° 28.10.1995  

Belg 

Demeulemeester Ilse Daisy Evy  

wooncoach  

°30 oktober 1979 

  

De Wispelaere Eddy  

gepensioneerd  

°17 januari 1954 

  

Pollet Sofie Katrien Maria  

psychotherapeute  

°07.01.1974 

  

Vergote Bart Frans Elizabeth  

zelfstandig varkenshouder  

°02.12.1981 

  

  

Overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 wordt het proces-verbaal van de 

verrichtingen staande de vergadering opgesteld en ondertekend door de burgemeester, de algemeen 

directeur, de gemeenteraadsleden-bijzitters en de gemeenteraadsleden die hiertoe de wens uitdrukken. 

  

Vanaf de afkondiging van de verkiezingsuitslag verkrijgt de verkiezing een voorlopige geldigheid. Het 

procesverbaal betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad wordt in 

dubbel exemplaar opgezonden aan het administratief rechtscollege, de bestendige deputatie. (artikel 18bis 

WGP). 

 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 Birgitte Himpens 

Voorzitter 
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Voorzitter 

 

 


