STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
U wordt uitgenodigd voor de installatievergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op
02/01/2019 om 19.00 uur in het stadskantoor ACzaal Ophem, Aen den Hoorn 1,3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
OPENBAAR
VERKIEZINGEN

1.

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

De voorzitter van installatievergadering geeft kennis van de brief van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen d.d. 1111212018 houdende de geldigverklaring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 1411012018 voor de stad Zoutleeuw.
Voorstel van beslissing :
De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de verkiezingen van 1411012018

2.

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Bij voordrachtakte gedateerd 0611112018 en ingediend bij de provinciegouverneur bij brief van
1311112018 werd de heer Boudewijn Herbots voorgedragen als burgemeester van de stad Zoutleeuw
(einddatum 3111212022), met als opvolger de heer Guy Dumst.
Voor hij zijn mandaat aanvaardt, legt de burgemeester de eed af in handen van de
provinciegouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid. De
burgemeester werd (onder voorbehoud van de tijdige ondertekening van het benoemingsbesluit door
de bevoegde Minister) uitgenodigd om de eed af te leggen op2111212018.

Voorstel van beslissing :
De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van de heer Boudewijn
Herbots als burgemeester en van de voordracht van Guy Dumst als opvolger met ingang van
01t01t2023.

3.

lnstallatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

A) Kennisname afstand van mandaat en opvolging:
Verkozene Leen Arnauts heeft bij brief van 61121201B afstand gedaan van haar mandaat als
gemeenteraadslid en dit ingevolge onverenigbaarheid met haar beroepsactiviteit.
De afstand van mandaat is definitief zodra de gemeenteraad er kennis van heeft genomen. Lutgarde
Denivel werd als lste opvolger opgeroepen de eed af te leggen als gemeenteraadslid.
B) Onderzoek geloofsbrieven
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. Men gaat na
of de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoonvaarden en of er geen onverenigbaarheden zijn
waardoor een bepaalde verkozene het mandaat niet kan opnemen. Voor alle gemeenteraadsleden
worden gecontroleerd : uittreksel uit het bevolkingsregister en uittreksel uit het strafregister. Alle
verkozenen hebben ook verklaard zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden.
C) Eedaflegging
De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze
hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter
van de installatievergadering: "lk zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
De voorzitter van de installatievergadering, mevrouw Annita Reniers, legt de eed af in handen van de
burgemeester.
Door deze eedaflegging zijn de gemeenteraadsleden van rechtswege ook OCMW-raadslid.
D) Rangorde gemeenteraadsleden vaststellen
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.
Deze rangorde geldt ook voor de OCMW-raad.
De voorzitter doet voorlezing van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
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Voorstel van beslissing :
. de gemeenteraad neemt akte van de afstand van mandaat van Leen Arnauts
. de gemeenteraad ondezoekt de geloofsbrieven en neemt akte van de eedafleggingen
van de gemeenteraadsleden
. de gemeenteraad stelt de rangorde van de raadsleden vast zoals voorgelezen door de
voorzitter van de gemeenteraad

4.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Op 16/1 112018 ontving de wnd. algemeen directeur de akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter, Joseph Ceyssens (einde 3111212021) met als opvolger Lutgarde Denivel. De wnd.
algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht aan de voorzitter van de installatievergadering
die de ontvankelijkheid zal beoordelen. lndien er geen opmerkingen zijn, wordt de voorgedragen
kandidaat-voorzitter verkozen verklaard. De nieuwe voorzitter neemt vanaf dat moment het
voorzitterschap van de installatievergadering over.
Een eedaflegging als voorzitter is niet nodig, de eedaflegging als raadslid volstaat.
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de OCMW-raad.

Voorstel van beslissing :
De heer Joseph Ceyssens verkozen te verklaren als voorzitter van de gemeenteraad/OGMWraad met Lutgarde Denivel als opvolger van rechtswege vanaf 0110112022.

5.

Verkiezing van de schepenen

De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de wnd.
algemeen directeur op 16/1 112018.
De volgende personen worden voorgedragen in de onderstaande volgorde :
- Roger Mertens (einde 3111212021) met als opvolger Carl Kempeneers
- Annita Reniers (einde 3111212021) met als opvolger Raf Lambeets
- Paul Mathues (einde 3111212021) met als opvolger Dries Matterne
De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is.

Hierna kunnen de voorgedragen kandidaat-schepenen en hun opvolgers verkozen verklaard worden.
Voor ze hun mandaat aanvaarden, leggen de heer Roger Mertens, mevrouw Annita Reniers en de
heer Paul Mathues in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van
de burgemeester: "/k zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Voor de volledigheid : tijdens de vergadering van de OCMW-raad wordt de voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst verkozen verklaard. lndien hij/zij nog geen deel uitmaakt van het college
van burgemeester en schepenen, wordt h$lz¡van rechtswege ook als lid aan het schepencollege
toegevoegd.
De rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van
voordracht. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die is toegevoegd aan het
college is steeds de laatste schepen in rang.

Voorstel van beslissing :
De voorgedragen schepenen, en hun opvolgers van rechtswege, verkozen te verklaren en akte
te nemen van de eedaflegging van de schepenen.

6.

Verkiezing van de politieraadsleden

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 gebeurt bij de aanvang van een nieuwe legislatuur
ln de politiezone Getevalleí zijn de volgende mandaten te begeven in de politieraad :
. Tienen 9 raadsleden
o Hoegaarden 2 raadsleden
¡ Landen 4 raadsleden
o Linter 2 raadsleden
¡ Zoutleeuw 2 raadsleden
De burgemeesters maken van rechtswege deel uit van de politieraad. Zij worden dus niet
meegerekend in het aantal leden zoals hierboven bepaald.
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Effectieve leden

Opvolgers

Voordragende
gemeenteraadsleden

Everaerts Lode

Boyen Michel

Boyen Michel
Everaerts Lode
Dumst Guy
Herbots Boudewijn
Kempeneers Carl
Mertens Roqer
Tweepenninckx Viki
Jordens Nico
Tweepenninckx Viki
Jordens Nico
De alfabetische kandidatenlijst werd als dusdanig opgemaakt door de burgemeester onmiddellijk na
het afsluiten van de ontvangst van de kandidaten en werd meegezonden naar de raadsleden samen
met de oproeping voor de installatievergadering.
De verkiezing van de effectieve leden van de politieraad verloopt in de volgende fasen:
1. De burgemeester laat de stembiljetten ronddelen (1 per persoon);
2. De burgemeester wijst op het geheime karakter van deze stemming;
3. De burgemeester deelt mee dat de stemming geopend is; elk raadslid kan I stem uitbrengen;
4. De burgemeester deelt mee dat de geheime stemming gesloten is;
5. De burgemeester verzamelt de verschillende stembiljetten;
6. De burgemeester deelt mee dat tot telling van de stembiljetten wordt overgegaan;
7. Het bureau voor de kiesverrichtingen (burgemeester en 2 jongste raadsleden) telt het aantal
verzamelde stembiljetten en geeft eventueel aan hoeveel stembiljetten er ontbreken;
B. De burgemeester geeft raadsleden een laatste kans om ontbrekende stembiljetten in te
dienen;
9. Het bureau voor de kiesverrichtingen opent de stembiljetten en sorteert ze volgens kandidaat
en eventueel volgens blanco of ongeldige stem;
10. De burgemeester kondigt de verkiezingsuitslag af en vermeldt daarbij het aantal behaalde
stemmen volgens kandidaat en eventueel volgens blanco of ongeldige stem. De kandidaten
met de meeste stemmen zijn verkozen.

Voorstel van beslissing :
Over te gaan tot de geheime stemming met het oog op de verkiezing van de 2 leden voor de
politieraad van de politiezone Getevallei.
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