Gemeenteraadszitting van woensdag 2 januari 2019
De gemeenteraad heeft op 2 januari 2019 beraadslaagd over volgende agendapunten

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad
Voorstel van besluit
Artikel 1
De voorzitter geeft melding van het goedgekeurde verslag van 13 december 2018.

OPENBAAR
A-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
2.

Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018
Feiten, context en argumentatie
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard, zoals
meegedeeld per brief van 10 december 2018.
Voorstel van besluit
Enig artikel
De gemeenteraad neemt akte van de geldigverklaring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen.

3.

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
Feiten, context en argumentatie
Op 21 december 2018 ontving de gemeente een schrijven van het Agentschap
Binnenlands Bestuur met daarbij een kopie van het ministerieel besluit waarbij de
heer Francis Benoit met ingang van 1 januari 2019 tot burgemeester van de gemeente
Kuurne wordt benoemd. Op 21 december 2018 heeft Francis Benoit de eed afgelegd in
handen van de gouverneur.
Voorstel van besluit
Enig artikel
De voorzitter geeft melding van het Ministerieel besluit houdende de benoeming van
de heer Francis Benoit tot burgemeester van de gemeente Kuurne van 18 december
2018. Hij geeft tevens mededeling van het stuk waaruit blijkt dat hij in deze
hoedanigheid de eed heeft afgelegd in handen van de heer Provinciegouverneur op 21
december 2018.
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4.

Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging
- kennisneming afstanden van mandaat
- goedkeuring van de geloofsbrieven
- eedaflegging
- vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Feiten, context en argumentatie
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard.
Volgende verkozenen hebben schriftelijk laten weten aan de uittredende voorzitter
afstand te doen van hun mandaat:
 Geert Blomme deed afstand op 18 december 2018
 Luna Goessaert deed afstand op 22 november 2018
 Carl Vereecke deed afstand op 19 december 2018
 Johan Deylgat deed afstand op 19 december 2018
 Christine Decorte deed afstand op 19 december 2018
 Claude Nuyttens deed afstand op 19 december 2018
Volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen:
 Robbe Bleuzé als 1e opvolger op Lijst CD&V
 Bernard Marchau als 1e opvolger op Lijst sp.a GROEN
 Isabelle Vereecke als 4e opvolger op Lijst NIEUW KUURNE/VLD
Niemand van de te installeren verkozenen is afwezig op deze installatievergadering.
Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen,
werden tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen
ter zake.
Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die
uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevinden.
Francis Benoit heeft op 21 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in
handen van de gouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als
gemeenteraadslid.
De verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, hebben de volgende eed
afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen".
Niemand van de geïnstalleerde raadsleden is verhinderd.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de afstand van mandaat van volgende verkozenen:
 Geert Blomme
 Luna Goessaert
 Carl Vereecke
 Johan Deylgat
 Christine Decorte
 Claude Nuyttens
Artikel 2
De geloofsbrieven worden goedgekeurd van:
Lijst CD&V: Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Jean-Paul Algoet, Marc Plets,
Willem Vanwynsberghe, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Robbe Bleuzé
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Lijst N-VA: Johan Bossuyt, Bram Deloof, Carla Meyhui, Jeroen Dujardin
Lijst sp.a GROEN: Francis Watteeuw, Annelies Vandenbussche, Els Verhagen, Bernard
Marchau
Lijst NIEUW KUURNE/VLD: Geert Veldeman, Ann Dendauw Van Ooteghem, Fanny
Decock, Rik Bouckaert, Isabelle Vereecke.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Jean-Paul Algoet, Marc Plets, Willem
Vanwynsberghe, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Robbe Bleuzé, Johan Bossuyt, Bram
Deloof, Carla Meyhui, Jeroen Dujardin, Francis Watteeuw, Annelies Vandenbussche,
Els Verhagen, Bernard Marchau, Geert Veldeman, Ann Dendauw Van Ooteghem,
Fanny Decock, Rik Bouckaert, Isabelle Vereecke.
Artikel 4
De gemeenteraad neemt akte van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd
zijn.
Artikel 5
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld:
NAAM en Voornaam
van de
RAADSLEDEN
1. BOUCKAERT Rik

Start mandaat

Anciënniteit

01.01.1995

416

2. BENOIT Francis

01.01.2001

3. MESSELIER Ann

01.01.2001

4. WATTEEUW Francis

01.01.2001

5. DEPREZ Jan

01.01.2007

6. DECOCK Fanny

01.01.2007

7. VANDENBUSSCHE Annelies

01.01.2007

8. DELNESTE Chris

01.01.2013

9. BOSSUYT Johan

01.01.2013

10. VELDEMAN Geert

01.01.2007 31.12.2012

24 jaar 0
maanden
18 jaar 0
maanden
18 jaar 0
maanden
18 jaar 0
maanden
12 jaar 0
maanden
12 jaar 0
maanden
12 jaar 0
maanden
6 jaar 0
maanden
6 jaar 0
maanden
6 jaar 0
maanden

01.01.2019
01.01.1989 31.12.1994

6 jaar 0
maanden

644

6 jaar 0
maanden
6 jaar 0
maanden
6 jaar 0
maanden

596

11. ALGOET Jean-Paul

12. VANHAUWAERT Hilde

01.01.2019
01.01.2013

13. DEROO Bert

01.01.2013

14. DENDAUW VAN OOTEGHEM
Ann

01.01.2013
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Stemmen

2.513
881
592
1.127
443
314
742
694
677

579
510

15. DUJARDIN Jeroen

01.01.2013

16.PLETS Marc

01.01.2019

17. VANWYNSBERGHE Willem

01.01.2019

18. BLEUZÉ Robbe

01.01.2019

19. DELOOF Bram

01.01.2019

20. MEYHUI Carla

01.01.2019

21. VEREECKE Isabelle

01.01.2019

22. VERHAGEN Els

01.01.2019

23. MARCHAU Bernard

01.01.2019

5.

6 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden
0 jaar 0
maanden

442
614
601
578
573
550
381
303
264

Vaststelling van de fracties
Feiten, context en argumentatie
Voor volgende lijst werd een akte van fractievorming ingediend met het oog op de
vorming van twee afzonderlijke fracties: Lijst NIEUW KUURNE/VLD. In deze akte
hebben zij verklaard 2 fracties te zullen vormen wanneer een meerderheid van de
verkozen gemeenteraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen
uitmaken, op de installatievergadering van de gemeenteraad daartoe beslist.
Op 11 december 2018 werd een brief verstuurd door de leden van Nieuw Kuurne
waarbij zij verklaren om een afzonderlijke fractie te vormen in de gemeenteraad,
ondertekend door een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die
potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, namelijk Geert Veldeman en
Ann Dendauw Van Ooteghem.
Op 21 december 2018 werd een brief verstuurd door de leden van Open Vld Kuurne
waarbij zij verklaren om een afzonderlijke fractie te vormen in de gemeenteraad,
ondertekend door een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die
potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, namelijk Rik Bouckaert, Fanny
Decock en Isabelle Vereecke. In dezelfde brief verklaren voornoemde personen de
naam van de fractie te willen wijzigen in Open Vld Kuurne.
Voor volgende lijst werd een akte van fractievorming ingediend met het oog op de
vorming van twee afzonderlijke fracties: Lijst sp.a GROEN. In deze akte hebben zij
verklaard 2 fracties te zullen vormen in de raad.
Alle ingediende akten van fractievorming zijn rechtsgeldig.
Elke voorgestelde splitsing voldoet aan de voorwaarden tot splitsing telkens in twee
fracties. Bijgevolg worden volgende fracties gevormd: sp.a, GROEN, Nieuw Kuurne en
Open Vld Kuurne.
Er zijn geen lijsten die zich hebben verenigd om één fractie te vormen.
Voorstel van besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad stelt de fracties als volgt vast:
Fractie CD&V: Francis Benoit, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Jean-Paul
Algoet, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Robbe
Bleuzé
Fractie N-VA: Johan Bossuyt, Bram Deloof, Carla Meyhui, Jeroen Dujardin
Fractie sp.a: Francis Watteeuw, Annelies Vandenbussche
Fractie GROEN: Els Verhagen, Bernard Marchau
Fractie Open Vld Kuurne: Fanny Decock, Rik Bouckaert, Isabelle Vereecke.
Fractie Nieuw Kuurne: Geert Veldeman, Ann Dendauw Van Ooteghem.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de naamswijziging van de fractie "VLD" naar
"Open Vld Kuurne".

6.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Feiten, context en argumentatie
Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Chris Delneste
overhandigd aan de algemeen directeur op 13 december 2018, zijnde binnen de
termijn van acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter ter
zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering.
De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van
voordracht van de kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van
de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat
werden verkozen en bevestigt de ontvankelijkheid van de akte.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd.
Er dient geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de
einddatum van het mandaat en er wordt dus ook geen opvolger aangeduid.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht
van kandidaat-voorzitter.
Artikel 2
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Chris Delneste, wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019.
Overeenkomstig artikel 24 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de
installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
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7.

Verkiezing en eedaflegging van de schepenen
Feiten, context en argumentatie
Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen
overhandigd aan de algemeen directeur op 13 december 2018, zijnde uiterlijk acht
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
De algemeen directeur heeft op 18 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke
akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd.
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van
voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de
verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid
van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.
De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte
bevestigen.
In de ontvankelijke voordrachtsakte worden 4 kandidaat-schepenen voorgedragen.
Het maximum aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen
niet, en dus is het aantal schepenen vastgelegd.
De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de
gemeenteraad.
De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:
 Ann Messelier
 Johan Bossuyt
 Francis Watteeuw
 Jan Deprez
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd.
Geen enkele kandidaat-schepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid.
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepen
maakt melding van de einddatum van het mandaat:
Voor Johan Bossuyt is de einddatum 31 december 2021.
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepen
maakt eveneens melding van een opvolger voor de resterende duurtijd van het
mandaat:
 Johan Bossuyt met als opvolger Bram Deloof.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van
voordracht van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 4
schepenen.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in
de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen:

Rangorde
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Naam en voornaam
schepenen

Begindatum mandaat

Einddatum mandaat

1e schepen Ann MESSELIER

01.01.2019

31.12.2024

2e schepen Johan BOSSUYT

01.01.2019

31.12.2021

2e schepen Bram DELOOF

01.01.2022

31.12.2024

3e schepen Francis WATTEEUW

01.01.2019

31.12.2024

4e schepen Jan DEPREZ

01.01.2019

31.12.2024

Artikel 4
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van volgende nieuw verkozen
schepenen in handen van burgemeester Francis Benoit:
 Ann Messelier, 1e schepen
 Johan Bossuyt, 2e schepen
 Francis Watteeuw, 3e schepen
 Jan Deprez, 4e schepen
Bram Deloof wordt van rechtswege 2e schepen op 1 januari 2022. Bram Deloof zal de
eed afleggen in de zitting voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn mandaat.
Artikel 5
De gemeenteraad stelt vast dat het college van burgemeester en schepenen bestaat
uit personen van verschillend geslacht.
8.

Verkiezing van de leden van de politieraad
Feiten, context en argumentatie
De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats 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.
De politieraad van de meergemeentezone VLAS is samengesteld uit 21 verkozen
leden.
De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 3 leden van de gemeenteraad
als lid van de politieraad.
De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de
voordrachtakten vastgesteld op 13 december 2018 om 18u.
De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd
over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten en over de
regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de
kandidaten.
Er werden 2 voordrachtakten voor 4 voorgedragen effectieve kandidaten overhandigd
aan burgemeester Francis Benoit.
Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:
 Fanny Decock met als eerste opvolger Ann Dendauw Van Ooteghem en als
tweede opvolger Isabelle Vereecke werden voorgedragen door Fanny Decock,
Carl Vereecke, Rik Bouckaert, Geert Veldeman en Ann Dendauw Van Ooteghem
 Bert Deroo, Jeroen Dujardin en Marc Plets werden voorgedragen door Francis
Benoit en Ann Messelier
De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt
en deze werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:
 Fanny Decock, geboren op 14 september 1971, als beroep administratief
bediende met als eerste opvolger Ann Dendauw Van Ooteghem, geboren op 30
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maart 1967, als beroep zelfstandige en als tweede opvolger Isabelle Vereecke,
geboren op 20 mei 1965, als beroep administratief bediende
Bert Deroo, geboren op 11 mei 1972, als beroep bediende
Jeroen Dujardin, geboren op 30 april 1976, als beroep nationaal
bewegingsverantwoordelijke
Marc Plets, geboren op 18 juli 1956, als beroep gepensioneerd

De algemeen directeur heeft tijdens de vergadering een proces-verbaal opgesteld over
het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals
hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting.
De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de
verrichtingen van de stemming en de stemopneming die in de openbare vergadering
plaatsvinden.
De gemeenteraadsleden Willem Vanwynsberghe en Robbe Bleuzé, de jongste in
leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn
voor de politieraad, staan de burgemeester bij bij de verrichtingen van de stemming
en van de stemopneming.
De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van
het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming.
De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één
stemronde over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de
politieraad.
Er nemen 23 gemeenteraadsleden deel aan de stemming.
Elk gemeenteraadslid heeft 1 stem.
Elk gemeenteraadslid heeft dus 1 stembiljet gekregen.
De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de
stemming geopend.
De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld
en meegedeeld dat er overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten.
Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal
stemmen per raadslid, moeten er 23 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 23
stembiljetten in de stembus aangetroffen zijn.
Er werden 23 stembiljetten overhandigd en er ontbreken dus geen stembiljetten.
Het bureau voor de kiesverrichtingen heeft de stembiljetten 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.
Er werden ongeldige stemmen uitgebracht
Er werden
blanco stemmen uitgebracht;
Er werden geldige stemmen uitgebracht en werden toegekend aan volgende
kandidaten:

stemmen voor kandidaat Fanny Decock

stemmen voor kandidaat Bert Deroo

stemmen voor kandidaat Jeroen Dujardin

stemmen voor kandidaat Marc Plets
De kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen,
worden verkozen en dus stelt de burgemeester vast dat volgende kandidaten werden
verkozen:
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Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de hierboven beschreven stemming,
stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad
van de meergemeentezone VLAS, zoals door de burgemeester vastgesteld en
afgekondigd.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve
leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone VLAS.






Effectief lid: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep in
o Opvolger 1: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep
in
o Opvolger 2: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep
in
Effectief lid: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep in
o Opvolger 1: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep
in
o Opvolger 2: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep
in
Effectief lid: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep in
o Opvolger 1: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep
in
o Opvolger 2: Voer Officiële naam in, Voer geboortedatum in; Voer beroep
in

Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat niemand van de drie verkozen
effectieve leden zich bevindt in een situatie van onverenigbaarheid of niet voldoet aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Artikel 4
Er 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, een proces-verbaal in dubbel
exemplaar, naar de bestendige deputatie (of het college bedoeld in artikel
83quinquies, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met beslissing tot de
Brusselse Instellingen) worden gezonden.
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