Zitting van 7 januari 2019 - Gemeenteraad
Lijst publicatie
1.

Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen (2.075.074)

Wettelijke gronden
het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204;
decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtcolleges, artikel 28;
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6;
Situering en toelichting
de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 werden geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief
op 10 december 2018.
KENNISNAME
van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

2.

Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester (2.075.074)

Situering
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Herselt van 14 oktober 2018 en de
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018, zoals
meegedeeld bij brief van 10 december 2018 en ter kennis gebracht op de raad van 7 januari 2019.
De akte van voordracht van kandidaat-burgemeester Peter Keymeulen werd neergelegd in handen
van Provinciegouverneur Cathy Berx.
De kwestieuze akte van voordracht was ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op
de lijsten die aan de verkiezingen van 14 oktober 2018 deelnamen en tevens door de meerderheid
van de kandidaten die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester werden
verkozen.
Het onderzoek van de voordracht van kandidaat Peter Keymeulen door de gouverneur resulteerde in
een benoemingsbesluit van Liesbeth Homans, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur ,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dat werd medegedeeld bij schrijven van
18 december 2018, en dat werd ontvangen op het gemeentebestuur op 21 december 2018.
De heer Peter Keymeulen legde de eed af in handen van de gouverneur op 21 december 2018.
De akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester maakt geen melding van de einddatum van
het mandaat en evenmin melding van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van
het mandaat.
Wettelijke gronden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 58
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Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, art. 2, §5, eerste lid, 1°, en art. 5.
KENNISNAME
in openbare zitting van de eedaflegging en de benoeming van de heer Peter Keymeulen als
Burgemeester.

3.

Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging (2.075.074)

BESLUIT
Artikel 1:
De Gemeenteraad neemt kennis van het ontbreken van afstanden van mandaat.
Artikel 2
De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van
• Emile Marie Louis Anthonis - MENSEN MET MENSEN
• Gerda Battel - CD&V+2230
• Karen Broes - Groen Herselt
• Mireille Colson - N-VA
• Kathleen Helsen - CD&V+2230
• Ronan Korthout - CD&V+2230
• Maria Josepha Albertina Leirs - CD&V+2230
• Lieve Maria Jan Nuyens - N-VA
• Wies Ooms - CD&V+2230
• Pieter-Jan Johan Joeri Parrein- N-VA
• Luc Peetermans - CD&V+2230
• Warre Schauwaers - CD&V+2230
• Geert Jozef Leonie Sterckx - N-VA
• Tim Tubbax - N-VA
• Evelien Van Bedts - CD&V+2230
• Mark Van den Wouwer - N-VA
• Kristof Van Dingenen - MENSEN MET MENSEN
• Hildegard Van Reet - CD&V+2230
• Christiane Van Thielen - CD&V+2230
• Raf Jos Lea Vangenechten - MENSEN MET MENSEN
• Elke Bea Ann Verlinden - MENSEN MET MENSEN
• Dolinda Voet - N-VA
Artikel 3:
De Gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de Voorzitter van de volgende
verkozenen die worden geïnstalleerd als Gemeenteraadslid:
• Emile Marie Louis Anthonis - MENSEN MET MENSEN
• Gerda Battel - CD&V+2230
• Karen Broes - Groen Herselt
• Mireille Colson - N-VA
• Kathleen Helsen - CD&V+2230
• Ronan Korthout - CD&V+2230
• Maria Josepha Albertina Leirs - CD&V+2230
• Lieve Maria Jan Nuyens - N-VA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wies Ooms - CD&V+2230
Pieter-Jan Johan Joeri Parrein- N-VA
Luc Peetermans - CD&V+2230
Warre Schauwaers - CD&V+2230
Geert Jozef Leonie Sterckx - N-VA
Tim Tubbax - N-VA
Evelien Van Bedts - CD&V+2230
Mark Van den Wouwer - N-VA
Kristof Van Dingenen - MENSEN MET MENSEN
Hildegard Van Reet - CD&V+2230
Christiane Van Thielen - CD&V+2230
Raf Jos Lea Vangenechten - MENSEN MET MENSEN
Elke Bea Ann Verlinden - MENSEN MET MENSEN
Dolinda Voet - N-VA

Artikel 4:
De Gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn.

4.

Vaststellen van de rangorde van de Gemeenteraadsleden (2.075.074)

BESLUIT
Artikel 1:
Rang

Naam en Voornaam van de
Raadsleden

Anciënniteit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Luc Peetermans
Kathleen Helsen
Ronan Korthout
Christiane Van Thielen
Gerda Battel
Hildegard Van Reet
Peter Keymeulen
Mireille Colson
Mark Van den Wouwer
Evelien Van Bedts
Emile Marie Louis Anthonis
Warre Schauwaers
Pieter-Jan Johan Joeri Parrein
Geert Jozef Leonie Sterckx
Maria Josepha Albertina Leirs
Raf Jos Lea Vangenechten
Wies Ooms
Lieve Maria Jan Nuyens
Tim Tubbax
Dolinda Voet
Elke Bea Ann Verlinden
Kristof Van Dingenen
Karen Broes

30 jaar
30 jaar
30 jaar
24 jaar
12 jaar
12 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
3 jaar 2 maanden
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
0 jaar
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Aantal bekomen
stemmen bij de
verkiezingen van 2018
2049
883
742
429
429
428
999
775
611
469
687
627
581
459
458
458
445
431
423
383
359
343
223
3

5.

Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad (2.075.074)

Situering
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Emile Anthonis werd overhandigd aan
de Algemeen Directeur op 27 november 2018, zijnde ruimschoots meer dan acht dagen voor de
installatievergadering van de Gemeenteraad.
De Algemeen Directeur overhandigt de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting aan
de Voorzitter van de installatievergadering;
De Voorzitter van de installatievergadering stelt vast dat de akte van voordracht van kandidaatvoorzitter 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. Alleen handtekeningen van Gemeenteraadsleden die de
eed hebben afgelegd worden in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de
opvolgers die de eed als Gemeenteraadslid hebben afgelegd. Niemand kan meer dan één akte van
voordracht ondertekenen.
Daarmee kan de ontvankelijkheid van de akte worden bevestigd.
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden. De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als
Gemeenteraadslid afgelegd en er dient geen specifieke eed als voorzitter van de Gemeenteraad
afgelegd te worden.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een einddatum van het
mandaat. Er wordt dus geen opvolger aangeduid.
Wettelijke gronden
Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de artikelen 6 en 7 ;
De Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
KENNISNAME
Artikel 1:
Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.
Artikel 2:
De voorgedragen kandidaat-voorzitter Emile Marie Louis Anthonis , wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de Gemeenteraad met ingang van 7 januari 2019.

Conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw
gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende
voorzitter.

6.

Verkiezing van de Schepenen en eedaflegging (2.075.074(1))

Situering
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de
Algemeen Directeur op 3 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering
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van de Gemeenteraad.
De Algemeen Directeur heeft op 3 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van
voordracht aan de Burgemeester bezorgd.
Mijnheer Emile Anthonis werd tot Voorzitter van de Gemeenteraad verkozen en zit verder de
installatievergadering / Gemeenteraad voor.
De Algemeen Directeur overhandigt de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen ter zitting 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. Alleen handtekeningen van Gemeenteraadsleden die de
eed hebben afgelegd worden in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de
opvolgers die de eed als Gemeenteraadslid hebben afgelegd. Niemand kan meer dan één akte van
voordracht ondertekenen. De Voorzitter van de Gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de
akte bevestigen.
In de ontvankelijke voordrachtakte worden 4 kandidaat-schepenen voorgedragen. Het College van
Burgemeester en Schepenen bestaat uit de Burgemeester, de Voorzitter van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst en ten hoogste 4 Schepenen.
Het maximum aantal Schepenen voor de gemeente Herselt wordt niet overschreden. Hiermee is het
aantal Schepenen voor de rest van de legislatuur bepaald.
De Voorzitter van de Gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de Gemeenteraad.
De voorgedragen kandidaat-schepenen zijn de volgende personen:
• Mireille Colson, Eveneland 8, voorgedragen als eerste Schepen
• Mark Van den Wouwer, Visvijverstraat 1, voorgedragen als tweede Schepen
• Raf Vangenechten, Aarschotsesteenweg 147, voorgedragen als derde Schepen,
• Pieter-Jan Parrein, Dirksland 13, voorgedragen als vierde Schepen
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als Gemeenteraadslid afgelegd. Geen enkele kandidaatschepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid.
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt
melding van de einddatum van het mandaat:
voor Mireille Colson is de einddatum 31 december 2021;
voor Pieter-Jan Parrein is de einddatum 31 december 2021;
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen maakt voor volgende kandidaat-schepenen
eveneens melding van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat:
Mireille Colson met als opvolger Kristof Van Dingenen, Drie Eikenstraat 29,
Pieter-Jan Parrein met als opvolger Mireille Colson, Eveneland 8.
Het College van Burgemeester en Schepenen dient te bestaan uit personen van verschillend geslacht.
De rang 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. De Burgemeester staat hoger in rang dan de Schepenen.
De Schepenen leggen vervolgens, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de
Gemeenteraad de decretaal voorgeschreven eed af in handen van de Burgemeester.
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"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Wettelijke gronden
Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49;
De Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
KENNISNAME
Artikel 1:
Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2:
Akte te nemen van het vastgelegd aantal Schepenen, met name 4 Schepenen, zoals vastgelegd door
het aantal voorgedragen Schepenen op de gezamenlijke voordrachtsakte, in acht genomen dat de
Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst hieraan wordt toegevoegd als vijfde
Schepen.
Artikel 3:
Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun
eedaflegging:
• Eerste Schepen, Mireille Colson, mandaat met einddatum 31 december 2021, met als
opvolger Kristof Van Dingenen
• Tweede Schepen, Mark Van den Wouwer
• Derde Schepen, Raf Vangenechten
• Vierde Schepen, Pieter-Jan Parrein, mandaat met einddatum 31 december 2021, met als
opvolger Mireille Colson.

7.

Fractievorming (2.075.074)

Situering
Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen in principe één fractie. Geen enkele
lijst diende een akte van fractievorming in. Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd
om één fractie te vormen.
De Gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 2, N-VA, hebben de wens uitgedrukt om één
fractie te blijven vormen, onder de naam N-VA.
De Gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 7, Mensen Met Mensen, hebben de wens
uitgedrukt om één fractie te blijven vormen, onder de naam Mensen Met Mensen.
De Gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 3, CD&V+2230, hebben de wens uitgedrukt om
één fractie te blijven vormen, onder de naam CD&V+2230.
Het Gemeenteraadslid verkozen op lijst nummer 4, Groen Herselt, heeft de wens uitgedrukt om één
fractie te blijven vormen, onder de naam Groen Herselt.
Wettelijke gronden
Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 36;
De Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
KENNISNAME
Artikel 1:
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Vastgesteld wordt dat:
• De Gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 2, N-VA, voortaan de N-VA-fractie
vormen.
• De Gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 7, Mensen Met Mensen, voortaan de
fractie Mensen Met Mensen vormen.
• De Gemeenteraadsleden verkozen op lijst nummer 3, CD&V+2230, voortaan de fractie
CD&V+2230 vormen.
• Het Gemeenteraadslid verkozen op lijst nummer 4, Groen Herselt, voortaan de fractie Groen
Herselt vormt.
Artikel 2:
Kennis wordt genomen van het gegeven dat:
• Tim Tubbax werd aangeduid als fractieleider van de N-VA-fractie
• Kristof Van Dingenen werd aangeduid als fractieleider van de fractie Mensen Met Mensen
• Luc Peetermans werd aangeduid als fractieleider van de fractie CD&V+2230
• Karen Broes werd aangeduid als fractieleider van de fractie Groen Herselt

8.

Verkiezing van de leden van de Politieraad (1.745.072.3(1))

Wettelijke gronden
De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus;
Het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de
leden van de politieraad;
De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van
de politieraadsleden van een meergemeentezone;
De beslissing van de Gemeenteraad van 7/1/2019 tot installatie van de Gemeenteraadsleden en
vaststelling van hun rangorde;
Situering
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 Politiezone Zuiderkempen is samengesteld uit 17 verkozen
leden. De Gemeenteraad van Herselt dient over te gaan tot verkiezing van 5 leden van de
Gemeenteraad als lid van de politieraad. De Burgemeester Luc Peetermans had de datum en het uur
voor de overhandiging van de voordrachtakten vastgesteld op 17 december 2018, om 19. De
Burgemeester bezorgde aan de verkozenen van de Gemeenteraad een nota 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 drie voordrachtsakten ingediend, vanwege respectievelijk CD&V+2230, N-VA en Mensen
Met Mensen, overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 20-12-2000
betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad.
De voordrachtsakten dragen respectievelijk de hierna vermelde kandidaten voor en zijn ondertekend
door de volgende Gemeenteraadsleden:
- Naam effectief voorgedragen
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- Namen kandidaat-opvolgers

Namen gemeenteraadsleden
7

kandidaat
- geboortedatum
- beroep
Tubbax Tim
14/08/1979
Arbeider
Sterckx Geert
28/09/1970
Ondernemer
Leirs Maria
18/10/1954
Gepensioneerd ambtenaar

- geboortedatum
- beroep

die de voordracht deden

Nihil

Peter Keymeulen

Nihil

Peter Keymeulen

Van Bedts Evelien
27/03/1992
Bediende –
schoonheidsspecialiste

Luc Peetermans
Kathleen Helsen
Ronny Korthout
Warre Schauwaers
Evelien Van Bedts
Maria Leirs
Wies Ooms
Christiane Van Thielen
Gerda Battel
Hilde Van Reet
Luc Peetermans
Kathleen Helsen
Ronny Korthout
Warre Schauwaers
Evelien Van Bedts
Maria Leirs
Wies Ooms
Christiane Van Thielen
Gerda Battel
Hilde Van Reet
Elke Verlinden
Raf Vangenechten
Kristof Van Dingenen
Milo Anthonis

Peetermans Luc
14/01/1964
Burgemeester

Van Thielen Christiane
10/4/1950
Gepensioneerd

Battel Gerda
21/2/1954
Gepensioneerd
Peetermans Luc
14/01/1964
Burgemeester

Anthonis Milo
14/06/1951
Docent

Kristof Van Dingenen
17/11/1982
Teamcoach telenet
Milo Anthonis
14/06/1951
Docent

Onderzocht wordt bij de overhandiging van de voordrachtsakten of zij voldoen aan de artikelen 4 en
5, van het koninklijk besluit van 20-12-2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad.
Vastgesteld wordt dat de voorgedragen kandidaten instemmen met hun voordracht door een
ondertekende verklaring op de akte van voordracht.
De kandidatenlijst door de Burgmeester, Luc Peetermans, opgemaakt, overeenkomstig art. 7 van het
voornoemd koninklijk besluit, op grond van gezegde voordrachtakten ziet er uit als volgt:, en wordt
bij deze oproeping gevoegd:
Alfabetische rangschikking van de kandidaateffectieve leden
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Namen kandidaat-opvolgers zoals aangeduid
in de voordrachtsakte
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Anthonis Milo
14/06/1951
Docent

Kristof Van Dingenen
17/11/1982
Teamcoach telenet

Leirs Maria
18/10/1954
Gepensioneerd ambtenaar

Milo Anthonis
14/06/1951
Docent
Van Bedts Evelien
27/03/1992
Bediende – schoonheidsspecialiste

Sterckx Geert
28/09/1970
Ondernemer
Tubbax Tim
14/08/1979
Arbeider
Van Thielen Christiane
10/4/1950
Gepensioneerd

Peetermans Luc
14/01/1964
Burgemeester
Nihil

Nihil

Battel Gerda
21/2/1954
Gepensioneerd
Peetermans Luc
14/01/1964
Burgemeester

De Algemeen Directeur stelt tijdens de vergadering een proces-verbaal op 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 van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden.
De Gemeenteraadsleden Warre Schauwaers en Wies Ooms, 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 procesverbaal van de stemming en van de stemopneming. De Gemeenteraad gaat in openbare vergadering
en bij geheime stemming in principe 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 3 stemmen en
heeft dus 3 stembiljetten gekregen.
De Burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, heeft de stemming
geopend.
De Burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en heeft
meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten. Gegeven het aantal
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raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, moeten er 69
stembiljetten overhandigd zijn en er moeten dus 69 stembiljetten in de stembus aangetroffen zijn.
69 stembiljetten werden overhandigd aan de Voorzitter en zijn bijzitters.
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.
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
0 nietige stemmen
0 blanco stemmen
69 geldige stemmen.
Deze 69 stemmen worden toegekend als volgt:

Kandidaat- effectieve leden
Anthonis Milo
14/06/1951
Docent
Leirs Maria
18/10/1954
Gepensioneerd ambtenaar
Sterckx Geert
28/09/1970
Ondernemer
Tubbax Tim
14/08/1979
Arbeider
Van Thielen Christiane
10/4/1950
Gepensioneerd

Aantal bekomen stemmen
13

15

13

13

15

Totaal aantal stemmen: 69
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidateneffectieve leden.
Stelt vast dat de 5 kandidaten effectieve leden verkozen werden.
Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat:

Verkozen zijn tot effectieve leden van de
politieraad

Anthonis Milo
14/06/1951
Docent

De kandidaten, die als opvolgers voor iedere
hiernaast vermeld verkozen effectief lid
werden voorgedragen, van rechtswege en in
volgorde van voordrachtsakte de opvolgers
zijn van de verkozen effectieve leden:
Kristof Van Dingenen
17/11/1982
Teamcoach telenet
Milo Anthonis
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14/06/1951
Docent
Van Bedts Evelien
27/03/1992
Bediende – schoonheidsspecialiste

Leirs Maria
18/10/1954
Gepensioneerd ambtenaar

Peetermans Luc
14/01/1964
Burgemeester
Nihil

Sterckx Geert
28/09/1970
Ondernemer
Tubbax Tim
14/08/1979
Arbeider
Van Thielen Christiane
10/4/1950
Gepensioneerd

Nihil

Battel Gerda
21/2/1954
Gepensioneerd
Peetermans Luc
14/01/1964
Burgemeester

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
• de 5 verkozen kandidaten-effectieve leden
• de kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze 5 kandidaten-effectieve leden.
Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid
bepaald in art. 15 van de wet van 7-12-1998.
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig art. 18bis van de wet van 7-12-1998 en art. 15 van het KB van
20-12-2000 naar de bestendige deputatie worden verzonden.
opgemaakt in 2 exemplaren op 7-1-2019.
Namens de Gemeenteraad

De Algemeen Directeur

9.

De Raadsleden-bijzitters

De Burgemeester

Verkiezing van de Raad van Bestuur van het AGB (2.075.5(1))

BESLUIT
Artikel 1:
De Raad van Bestuur van AGB Herselt telt 11 bestuurders.
Artikel 2:
Volgende personen aan te wijzen, als vertegenwoordiger van hun fractie in de Gemeenteraad, in de
Raad van Bestuur van het AGB Herselt:
• Peter Keymeulen, N-VA, gemeenteraadslid / burgemeester, M
• Mark Van den Wouwer, N-VA, gemeenteraadslid, M
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ann Gilis, N-VA, geen raadslid, V
Karine Vermaelen, N-VA, geen raadslid, V
Luc Peetermans, CD&V+2230, gemeenteraadslid, M
Ronny Korthout, CD&V+2230, gemeenteraadslid, M
Hilde Van Reet, CD&V+2230, gemeenteraadslid, V
Wendy Tubbax, CD&V+2230, geen raadslid, V (opvolger Evelien Van Bedts)
Milo Anthonis, Mensen Met Mensen, gemeenteraadslid, M
Karla Jennes, Mensen Met Mensen, geen raadslid, V
Ewoud Beirlant, Groen Herselt, geen raadslid, M

Gemeenteraad - 7 januari 2019

12

