
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 7 
JANUARI 2019 

 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

T. D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad; 
I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, 
S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere: Schepenen; 
J. Demonie, F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, 
N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hanne-
lore Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 
K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W. Doom: Raadsle-
den; 
P. Awouters: Wnd. Algemeen Directeur  

Afwezig  
Verontschuldigd  
  
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Uittredende gemeenteraadsleden aanwezig bij de start van de zitting: D. Sioen, E. D'Hel-
lem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meersseman, L. Blon-
deel, M. Verstraete, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, C. Zole, I. 
Vandepitte, J. Vandoolaeghe, L. Hoflack, M. Debucquoy, S. Vanderhaeghen, M. Vander 
Meiren, T. D'Alleine 
Uittredende gemeenteraadsleden verontschuldigd: J. Leleu, W. Pattyn 

1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen  
Gelet op art. 5 § 2 van het Decreet Lokaal Bestuur blijven de uittredende gemeenteraad-
sleden in functie tot de geloofsbrieven onderzocht zijn en tot de meerderheid van de ge-
meenteraadsleden geïnstalleerd is. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad is ook 
de voorzitter van de installatievergadering en blijft in functie tot de verkozenverklaring 
van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.  

Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Brief 2018/1007: geldigverklaring van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 december 2018. 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 



− De gemeenteraad neemt akte van de geldigverklaring van de lokale verkiezingen van 
14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 december 2018 
waaruit blijkt dat de zetelverdeling tussen de lijsten evenals de rangorde waarin de 
raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, correct werd bevonden. 

2. Kennisname van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 december 
2018. 

− Gelet op de indiening van de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester 
van Dirk Sioen bij de gouverneur op 20 november 2018; 

− Gelet op de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester Dirk Sioen die on-
dertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de ver-
kiezingen van 14 oktober 2018 deelnamen en tevens ondertekend is door een meer-
derheid van de kandidaten die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-
burgemeester werden verkozen; 

− Gelet op het positief resultaat van het onderzoek van de voordracht van kandidaat 
Dirk Sioen door het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken op 03 december 2018; 

− Gelet op de berichtgeving van de gouverneur van 13 december 2018 en de eedafleg-
ging van de heer Dirk Sioen in handen van de gouverneur op 07 december 2018; 

− Gelet op het feit dat de akte van voordracht van kandidaat-burgemeester  
Dirk Sioen melding maakt van de einddatum van het mandaat op 31 december 2022 
en melding maakt van mevrouw Ingrid Vandepitte die hem zal opvolgen voor de res-
terende duurtijd van het mandaat. 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging en benoeming van de heer  
Dirk Sioen als burgemeester met ingang van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2022, 
waarna mevrouw Ingrid Vandepitte hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van 
het mandaat 
 
Artikel 2: 
Zoals omschreven in artikel 79 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester van 
rechtswege de voorzitter van het Vast Bureau. 
 
Artikel 3: 
Zoals omschreven in artikel 160 van het Decreet Lokaal Bestuur zal de Vlaamse regering 
op de hoogte gebracht worden d.m.v. de digitale mandatendatabank. 



3. Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de verkozen 
gemeenteraadsleden 

Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 december 
2018. 

− De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die alle verkozenen die 
opgeroepen zijn om de eed af te leggen, moeten voorleggen en waaruit blijkt dat ze 
op een wettige wijze zijn verkozen en dat er tegen hun verkiezing geen bezwaren 
zijn. Ze moeten een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister, model 1, en een verklaring op eer dat ze zich niet be-
vinden in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van 
het Decreet Lokaal Bestuur, voorleggen. 

− De gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden (artikel 6, 
§3, van het Decreet Lokaal Bestuur) en stelt vast dat alle verkozenen voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

− Volgende personen worden uitgenodigd om de eed “Ik zweer de verplichtingen van 
mijn mandaat trouw na te komen” af te leggen in handen van de voorzitter van de in-
stallatievergadering. Omdat de voorzitter van de installatievergadering ook verkozen 
is als raadslid zal hij zijn eed afleggen in handen van de burgemeester:  

Van de lijst nr. ‘2’ met naam ‘NVA’ 
o 1 DESCHEEMAEKER Koen 
o 2 SIX Jens 
o 3 WYDOOGHE Liselot 

Van de lijst nr. ‘7’ met naam ‘TEAM8980 
o 1 SIOEN Dirk 
o 2 VANDEPITTE Ingrid  
o 3 MEERSSEMAN Koen  
o 4 JONCKHEERE Joachim  
o 5 VANDOOLAEGHE Jan  
o 6 VANDERHAEGHEN Sabine  
o 7 VANCOILLIE Annelies  
o 8 DEMONIE Johan  
o 9 D'ALLEINE Thijs  
o 10 DEJONGHE Nele  
o 11 DESMET Jan  
o 12 VANGHELUWE Sophie  
o 13 DELEU Frans  
o 14 VERSTRAETE Marc  

Van de lijst nr. ‘8’ met naam ‘INSAMENSPRAAK’ 
o 1 HOFLACK Luk  
o 2 BLONDEEL Hannelore 
o 3 VERMEEREN Maxim  
o 4 BRYON Franky  
o 5 GRYSON Franky  



Van de lijst nr. ‘9’ met naam ‘Lijst Passendale 
o 1 DOOM William 

 

Besluitvorming 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging en vervolgens worden de volgende 
personen geïnstalleerd als gemeenteraadslid: 

Van de lijst nr. ‘2’ met naam ‘NVA’ 
o 1 DESCHEEMAEKER Koen 
o 2 SIX Jens 
o 3 WYDOOGHE Liselot 

Van de lijst nr. ‘7’ met naam ‘TEAM8980 
o 1 SIOEN Dirk 
o 2 VANDEPITTE Ingrid  
o 3 MEERSSEMAN Koen  
o 4 JONCKHEERE Joachim  
o 5 VANDOOLAEGHE Jan  
o 6 VANDERHAEGHEN Sabine  
o 7 VANCOILLIE Annelies  
o 8 DEMONIE Johan  
o 9 D'ALLEINE Thijs  
o 10 DEJONGHE Nele  
o 11 DESMET Jan  
o 12 VANGHELUWE Sophie  
o 13 DELEU Frans  
o 14 VERSTRAETE Marc  

Van de lijst nr. ‘8’ met naam ‘INSAMENSPRAAK’ 
o 1 HOFLACK Luk  
o 2 BLONDEEL Hannelore 
o 3 VERMEEREN Maxim  
o 4 BRYON Franky  
o 5 GRYSON Franky  

Van de lijst nr. ‘9’ met naam ‘Lijst Passendale 
o 1 DOOM William 

 
Artikel 2:  
Zoals omschreven in artikel 68 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de gemeenteraadsle-
den van rechtswege leden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Artikel 3:  
Zoals omschreven in artikel 160 van het Decreet Lokaal Bestuur zal de Vlaamse regering 
op de hoogte gebracht worden d.m.v. de digitale mandatendatabank. 

 

4. Bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden 
Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 



Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een expliciete rangordebepaling in artikel 6, §7. De 
bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden blijft zoals in het Gemeentede-
creet van 15 juli 2005 gebaseerd op anciënniteit of, in voorkomend geval, op het aantal 
naamstemmen of lijststemmen. 
De vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden is, zoals hierboven al aan-
gegeven, van belang om te voorzien in de vervanging van de voorzitter van de gemeen-
teraad (als die niemand schriftelijk heeft aangewezen) of van een schepen, als die tijde-
lijk afwezig is. Daarnaast verwijst artikel 56, §3, 10°, van het Decreet Lokaal Bestuur 
naar artikel 125 van de Nieuwe Gemeentewet, dat uitdrukkelijk voorziet in de mogelijk-
heid dat een ambtenaar van de burgerlijke stand bij zijn verhindering tijdelijk vervangen 
wordt door de burgemeester, een schepen of een raadslid in de volgorde van hun be-
noeming.  
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. 
De anciënniteit omvat de hele tijdsduur waarin een gemeenteraadslid deel heeft uitge-
maakt van de gemeenteraad van een gemeente. Die tijdsduur mag onderbroken zijn. Bij 
gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige 
vernieuwing (= 14 oktober 2018, bevestigd door de VVSG) van de gemeenteraad het 
hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen geniet 
het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen 
de meeste stemmen heeft behaald, de voorkeur. 

 
De tabel van rangorde van de raadsleden wordt vastgesteld als volgt: 

Volgnr. Naam en voornaam van de 
RAADSLEDEN 

Datum eerste 
indiensttreding 

Aantal be-
komen 

stemmen 
14/10/2018 

1 HOFLACK Luk  05-01-1989 1.010 
2 SIOEN Dirk  03-01-1995 2.263 
3 VERSTRAETE Marc  03-01-1995 578 
4 BRYON Franky   03-01-1995 448 
5 VANDERHAEGHEN Sabine  01-01-2001 880 
6 VANDEPITTE Ingrid 02-01-2007 1.570 
7 DEMONIE Johan  02-01-2007 722 
8 VERMEEREN Maxim 30-01-2012 499 
9 MEERSSEMAN Koen  02-01-2013 1.227 
10 JONCKHEERE Joachim  02-01-2013 1.177 
11 VANDOOLAEGHE Jan  02-01-2013 896 
12 D’ALLEINE Thijs  02-01-2013 713 
13 DESMET Jan (*) 03-01-1995 625 
14 VANGHELUWE Sophie 02-01-2013 616 
15 DELEU Frans 02-01-2013 611 
16 VANCOILLIE Annelies 07-01-2019 829 
17 DEJONGHE Nele 07-01-2019 651 
18 BLONDEEL Hannelore  07-01-2019 592 
19 GRYSON Franky 07-01-2019 409 
20 DESCHEEMAEKER Koen 07-01-2019 385 
21 DOOM William 07-01-2019 256 
22 SIX Jens 07-01-2019 230 
23 WYDOOGHE Liselot 07-01-2019 228 

(*) Dhr. Desmet Jan was gemeenteraadslid in de periode 1995-2000 en beschikt over 6 
jaar anciënniteit.  

 

Stemming 

Kennisname  



 

Besluitvorming 

De gemeenteraad stelt de rangorde van de raadsleden, overeenkomstig artikelen 6, §7 
en 56, §3, 10° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 vast als volgt: 

1 HOFLACK Luk  
2 SIOEN Dirk  
3 VERSTRAETE Marc  
4 BRYON Franky   
5 VANDERHAEGHEN Sabine  
6 VANDEPITTE Ingrid 
7 DEMONIE Johan  
8 VERMEEREN Maxim 
9 MEERSSEMAN Koen  
10 JONCKHEERE Joachim  
11 VANDOOLAEGHE Jan  
12 D’ALLEINE Thijs  
13 DESMET Jan 
14 VANGHELUWE Sophie 
15 DELEU Frans 
16 VANCOILLIE Annelies 
17 DEJONGHE Nele 
18 BLONDEEL Hannelore  
19 GRYSON Franky 
20 DESCHEEMAEKER Koen 
21 DOOM William 
22 SIX Jens 
23 WYDOOGHE Liselot 

 

5. Verkozenverklaring van de voorzitter van de gemeenteraad 
Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 december 
2018; 

− Gelet op de overhandiging van een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter op naam van Dhr. Thijs D’Alleine aan de algemeen directeur (wnd.) op 19 
november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de ge-
meenteraad; 

− Gelet op de eedaflegging van de gemeenteraadsraadsleden tijdens de installatiever-
gadering van 07 januari 2019; 

− Gelet op de overhandiging van de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter door de algemeen directeur (wnd.) aan de voorzitter van de installatiever-
gadering; 

− Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter die onderte-
kend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezin-



gen van 14 oktober 2018 deelnamen en tevens ondertekend is door een meerderheid 
van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verko-
zen; 

− Gelet op het feit dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter dezelfde persoon is als de 
voorzitter van de installatievergadering; 

− Gelet op het feit dat de burgemeester vaststelt dat de gezamenlijke akte van voor-
dracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorwaarden van artikel 7 van het Decreet 
Lokaal Bestuur voldoet; 

− Gelet op het feit dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter 
geen melding maakt van de einddatum van het mandaat maar wel melding maakt 
van mevr. Nele Dejonghe die hem zal opvolgen indien het mandaat vroegtijdig beëin-
digd wordt. 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht 
van de kandidaat-voorzitter. 
 
Artikel 2:  
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Dhr. Thijs D’Alleine, wordt verkozen verklaard als 
voorzitter van de gemeenteraad. Indien zijn mandaat vroegtijdig beëindigd wordt dan zal 
hij opgevolgd worden door mevr. Nele Dejonghe.  
 
Artikel 3:  
Zoals omschreven in artikel 69 van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraadsvoor-
zitter van rechtswege voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Artikel 4:  
Zoals omschreven in artikel 160 van het Decreet Lokaal Bestuur zal de Vlaamse regering 
op de hoogte gebracht worden d.m.v. de digitale mandatendatabank. 
 

6. Verkozenverklaring van de schepenen, eedaflegging en bepaling van 
de rangorde van de schepenen  

Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de 
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 december 
2018 

− Gelet op artikel 42 van het Decreet Lokaal Bestuur waaruit blijkt dat de gemeente 
Zonnebeke ten hoogste over 4 schepenen beschikt  



− Gelet op artikel 90 §4 Decreet Lokaal Bestuur waaruit blijkt dat de voorzitter van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van rechtswege schepen is vanaf zijn verkie-
zing; 

− Gelet op artikel 42 van het Decreet Lokaal Bestuur houdende dat het college van bur-
gemeester en schepenen bestaat uit personen van verschillend geslacht; 

− Gelet op de overhandiging van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandi-
daat-schepenen aan de algemeen directeur (wnd.) op 19 november 2018; 

− Gelet op de eedaflegging van de gemeenteraadsraadsleden tijdens de installatiever-
gadering van 07 januari 2019; 

− Gelet op de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Thijs D’Alleine, 
tijdens de installatievergadering van 07 januari 2019;  

− Gelet op de overhandiging van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandi-
daat-schepenen door de algemeen directeur (wnd.) aan de voorzitter van de gemeen-
teraad; 

− Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen die on-
dertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de ver-
kiezingen van 14 oktober 2018 deelnamen en tevens voor elk van de kandidaat-
schepenen ondertekend is door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst 
werden verkozen als de voorgedragen kandidaat-schepenen; 

− Gelet dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn: 
o Mevrouw Ingrid Vandepitte als eerste schepen; 
o Dhr. Jan Vandoolaeghe als tweede schepen; 
o Dhr. Koen Meersseman als derde schepen; 
o Mevrouw Sabine Vanderhaeghen als vierde schepen; 

− Gelet op het feit dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke 
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de instal-
latievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur (wnd.) is overhan-
digd; 

− Gelet op het feit dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke 
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorwaarden van artikel 44 
van het Decreet Lokaal Bestuur voldoet; 

− Gelet op het feit dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepenen melding maakt van de einddatum van mandaat en melding maakt van 
diegene die haar zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat, meer 
bepaald als volgt: 

Naam kandidaat-
schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger 

Mevrouw  
Ingrid Vandepitte 

Eerste schepen  31/12/2022 Dhr. Dirk Sioen 

Dhr. Jan  
Vandoolaeghe 

Tweede schepen   

Dhr. Koen  
Meersseman 

Derde schepen    

Mevrouw Sabine 
Vanderhaeghen 

Vierde schepen  31/12/2021 Dhr. Johan Demonie 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

Artikel 1 



De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht 
van de kandidaat-schepenen. 
 
Artikel 2 
De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de 
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald: 
 

Naam kandidaat-
schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger 

Mevrouw  
Ingrid Vandepitte 

Eerste schepen  31/12/2022 Dhr. Dirk Sioen 

Dhr. Jan  
Vandoolaeghe 

Tweede schepen   

Dhr. Koen  
Meersseman 

Derde schepen    

Mevrouw Sabine 
Vanderhaeghen 

Vierde schepen  31/12/2021 Dhr. Johan Demonie 

 
Artikel 3 
De schepenen in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed afleggen 
in handen van de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen.” 
 
Artikel 4 
Zoals omschreven in artikel 90 § 4 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de schepenen van 
rechtswege leden van het Vast Bureau. 
 
Artikel 5 
Zoals omschreven in artikel 160 van het Decreet Lokaal Bestuur zal de Vlaamse regering 
op de hoogte gebracht worden d.m.v. de digitale mandatendatabank. 

7. Verkiezing van de leden van de politieraad 
Voor de behandeling van dit agendapunt neemt burgemeester Dirk Sioen de rol van 
voorzitter over van Thijs D’Alleine. De aanduiding van leden voor de politieraad behoort 
specifiek tot de bevoegdheid van de burgemeester. Na de behandeling van dit punt 
neemt Thijs D’Alleine de rol van voorzitter opnieuw over.  

Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeente-

raad van de leden van de politieraad; 
− Omzendbrief van 13 november 2018 van Minister Jambon betreffende de verkiezing 

van de leden van de politieraad in een meergemeentenzone. 
 
Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op het feit dat de lokale politie in de meergemeentenzone Arro Ieper wordt be-
stuurd door een politieraad bestaande uit 23 leden; 

− Gelet op het feit dat de politieraad evenredig wordt samengesteld uit leden van de 
gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone 
vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers die als basis hebben ge-



diend voor het bepalen van de samenstelling van de verschillende gemeenteraden in 
de meergemeentezone; 

− Overwegende dat om te kunnen worden verkozen tot werkend of plaatsvervangend 
lid van de politieraad, de kandidaat op de dag van de verkiezing moet deel uitmaken 
van de gemeenteraad van een van de gemeenten die de meergemeentezone vormen; 

− Overwegende dat in het kader van de evenredige verdeling van de leden van de poli-
tieraad over de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, de vast-
gestelde berekeningswijze ertoe leidt dat uit de leden van de gemeenteraad van Zon-
nebeke 2 effectieve politieraadsleden moeten worden gekozen; 

− Gelet op het feit dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de 
meergemeentezone van rechtswege lid zijn van de politieraad; zij worden niet mee-
gerekend in het overeenkomstig het te verkiezen aantal leden van de politieraad; 

− Gelet op de indiening van 2 voordrachten door een of meer verkozenen voor de ge-
meenteraad van kandidaat-effectieve leden en de kandidaat-opvolgers bij de burge-
meester, bijgestaan door de algemeen directeur (wnd.) en in tegenwoordigheid van 
een gemeenteraadslid van elke politieke fractie die een kandidatenlijst heeft inge-
diend, uiterlijk op 19 december 2018; 

 
− Overwegende dat meerbepaald de volgende kandidaten worden voorgedragen: 

 

 
Naam effectief voorgedra-
gen kandidaat 

Namen kandidaat-
opvolgers 

Namen gemeenteraadsle-
den die de voordracht de-
den 

1. DELEU Frans  1. VANCOILLIE Annelies  
JONCKHEERE Joachim, 
SIOEN Dirk, DEMONIE 
Johan, VANDERHAEGHEN 
Sabine, VANDEPITTE In-
grid  

  2. DESMET Jan 

2.  1. VANCOILLIE Annelies  

 MEERSSEMAN Koen 2. DELEU Frans 

3. VERMEEREN Maxim 1. BLONDEEL Hannelore  HOFLACK Luk, 
VERMEEREN Maxim, 
GRYSON Franky, 
BLONDEEL Hannelore, 

   

  2. GRYSON Franky  

 
− Gelet op het onderzoek van de burgemeester bij de overhandiging van de voor-

drachtsakten of zij voldoen aan de artikelen 4 en 5, van het Koninklijk Besluit van 20 
december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de 
politieraad, zoals gewijzigd door ‘verder aanvullen’ en de daarbij gedane aanbevelin-
gen ter verbetering of aanvulling; 

− Gelet op de instemming van de voorgedragen kandidaten met hun voordracht door 
een ondertekende verklaring op de akte van voordracht;  

− Gelet op de door de burgemeester opgemaakte kandidatenlijst waarbij de kandidaat-
effectieve leden in alfabetische volgorde worden gerangschikt respectievelijk gevolgd 
door de namen van hun kandidaat-opvolgers in de precieze orde zoals vermeld in de 
voordrachtakte: 

 

 
Alfabetische rangschikking van de 
kandidaat-effectieve leden 

Namen van de kandidaat-
opvolgers in de precieze orde 
zoals vermeld in de voor-
drachtakte 

1. DELEU Frans  1. VANCOILLIE Annelies  



2. DESMET Jan 

2. MEERSSEMAN Koen 1. VANCOILLIE Annelies  

2. DELEU Frans 

3.  VERMEEREN Maxim 
1. BLONDEEL Hannelore  

2. GRYSON Franky  

 
− Gelet op het feit dat de voordrachtakten en de door de burgemeester opgemaakte 

kandidatenlijst op het secretariaat zijn neergelegd waar de gemeenteraadsleden en 
de kandidaten er tijdens de diensturen kennis van hebben kunnen nemen. Hierbij 
werd door een raadslid opgemerkt dat er op de kandidatenlijst in de voornaam van 
Maxim Vermeeren een letter te veel stond, dit werd door de burgemeester gecorri-
geerd met handtekening en datum van de burgemeester en de algemeen directeur;  

− Gelet op het feit dat de verkiezing van de politieraadsleden verloopt volgens het stel-
sel van meervoudig stemrecht waarbij elk gemeenteraadslid beschikt over 1 stem; 

− Gelet op het feit dat de burgemeester wordt bijgestaan door Jens Six en de Liselot 
Wydooghe, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd, met het oog op 
het waarborgen van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en van de 
stemopneming; 

− Gelet op het vooraf opgemaakt eenvormig stembiljet waarop de namen van de kandi-
daat-effectieve leden alfabetisch zijn vermeld respectievelijk gevolgd door de namen 
van hun kandidaat-opvolgers in de precieze orde zoals vermeld in de voordrachtakte; 

− Gelet dat op het feit dat het stembiljet enkel naast de namen van de kandidaat-
effectieve leden een stemvakje voorziet; 

− Gelet op het feit dat 23 gemeenteraadsleden deelnemen aan de geheime stemming in 
openbare zitting; 

− Gelet op het feit dat aan elk gemeenteraadslid zoveel stembiljetten zijn ter beschik-
king gesteld als hij of zij stemmen heeft. 

 

Financieel 

− Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee 

 

Visum 

Niet van toepassing 
 

Geheime stemming in één stemronde 

− Gelet op de sluiting van de geheime stemming; 
− Gelet op het feit dat 23 stembiljetten na ophaling door de algemeen directeur (wnd.) i 

aan de burgemeester en zijn bijzitters worden overhandigd; 
− Gelet op de stemopneming waarbij de geldige, respectievelijk ongeldige en blanco 

stembiljetten worden gerangschikt en geteld en apart worden gelegd; 
− Gelet op het feit dat de stemopneming het volgende resultaat oplevert: 

o 0 blanco stembiljetten; 
o 0 ongeldige stembiljetten; 
o 23 geldige stembiljetten; 

− Gelet op de stemopneming waarbij vervolgens de geldige stembiljetten worden ge-
rangschikt en geteld volgens de naam van het kandidaat-effectief lid waarvoor een 
stem is uitgebracht; 



− Gelet op het feit dat de 23 geldige stemmen als volgt zijn uitgebracht over de ver-
schillende kandidaat-effectieve leden: 

 
Naam en voornaam van het kandi-
daat 
-effectief lid 

Aantal bekomen stemmen 

DELEU Frans  7 
MEERSSEMAN Koen 7 
VERMEEREN Maxim 9 
 

− Gelet op het feit dat kandidaten Frans Deleu en Koen Meersseman evenveel stemmen 
hebben, beiden tijdens de vorige legislatuur zetelden in de politieraad en evenveel ja-
ren anciënniteit hebben in de politieraad, krijgt Koen Meersseman als jongste kandi-
daat de voorrang.  

− Gelet op de lijst van de verkozen effectieve leden en van hun opvolgers opgesteld 
door de burgemeester: 

− Gelet op het proces-verbaal van de stemopneming van de geheime stemming zoals 
opgemaakt door de algemeen directeur (wnd.) en ondertekend door de voorzitter, de 
raadsleden Jens Six en Liselot Wydooghe en de algemeen directeur (wnd.); 

− Gelet op de afkondiging van de verkiezingsuitslag door de voorzitter in openbare zit-
ting. 

 

Besluitvorming 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de lijst van de verkozen effectieve politieraadsleden en 
van hun plaatsvervangers opgesteld door de burgemeester. 
 
Artikel 2 
De volgende effectieve leden en hun respectieve opvolgers zijn verkozen: 
 

 
Alfabetische rangschikking van de 
kandidaat-effectieve leden 

Namen van de kandidaat-
opvolgers in de precieze orde 
zoals vermeld in de voor-
drachtakte 

1.. MEERSSEMAN Koen 1. VANCOILLIE Annelies  

2. DELEU Frans 

2. 
VERMEEREN Maxim 

1. BLONDEEL Hannelore  

2. GRYSON Franky  

 
Artikel 3 
Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld per aangetekende zending doorgestuurd 
aan de bestendige deputatie en aan de secretaris van de politiezone. 
 
Het bevat twee afschriften van het proces-verbaal met de stembiljetten, zowel de geldige 
als de ongeldige, en alle nodige bewijsstukken. 
 

8. Verkiezing van de leden van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917 

Bevoegdheid 



Naam behandelend ambtenaar: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
− Gemeenteraadsbeslissing dd. 13 oktober 2014 m.b.t. de oprichting van het autonoom 

gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917; 
− Gemeenteraadsbeslissing dd. 13 oktober 2014 m.b.t. de goedkeuring van de statuten 

van het autonoom gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Bij de start van elke legislatuur wordt de raad van bestuur hernieuwd door de ge-
meenteraad. Tot deze verkiezing geregeld is, blijven de huidige raadsleden in functie.  

− Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018: 
o Team 8980:   14 
o Insamenspraak:  5 
o NVA:    3 
o Lijst Passendale  1 

− Er zijn 9 zetels in de raad van bestuur waarvan de meerderheid minstens 5 zetels 
moet bezitten. Hierdoor zijn er 4 zetels te verdelen over de oppositie, elke fractie 
moet minstens over 1 zetel beschikken (art. 235 van het Decreet Lokaal Bestuur).  
De partijen zijn niet verplicht om een gemeenteraadslid te kiezen, zij mogen ook ex-
ternen aanduiden. De directeur mag geen raadslid meer zijn binnen de raad van be-
stuur (code Bilzen). Ten hoogste 2/3de van de raad van bestuur is van hetzelfde ge-
slacht (art. 235, § 2). 

− Volgende kandidaten en hun opvolgers voorgedragen: 
Voorgedragen kandidaten Team 8980 (5 kandidaten): 

Naam vertegenwoordiger Naam opvolger  
Joachim Jonckheere / 
Johan Leleu / 
Nele Dejonghe / 
Valerie Leroy / 
Christine Van Exem  
(t.e.m. 31 december 2021) 

Philippe Rassalle 

 
Voorgedragen kandidaten Insamenspraak (2 kandidaten): 

Naam vertegenwoordiger Naam opvolger 
Andy Veeckman / 
Wendy Pattyn / 

 
Voorgedragen kandidaten NVA (1 kandidaat): 

Naam vertegenwoordiger Naam opvolger 
Luc Delancker  / 

 
Voorgedragen kandidaten Lijst Passendale (1 kandidaat): 

Naam vertegenwoordiger Naam opvolger 
Paul Vanlerberghe William Doom 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− Advies van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Memorial Muse-
um Passchendaele 1917 dd. 14 november 2018 m.b.t. de samenstelling van de nieu-
we raad voor de legislatuur 2019-2024. 



 

Stemming 

Voorgedragen kandidaten Team 8980: 
Naam  

vertegenwoordiger 
Naam  

opvolger 
Aantal stemmen 

Joachim Jonckheere / 22 
Johan Leleu / 22 
Nele Dejonghe / 22 
Valerie Leroy / 22 
Christine Van Exem  
(t.e.m. 31 december 2021) 

Philippe Rassalle 22 

 
Voorgedragen kandidaten Insamenspraak: 

Naam  
vertegenwoordiger 

Naam  
opvolger 

Aantal stemmen 

Andy Veeckman / 21 
Wendy Pattyn / 21 

 
Voorgedragen kandidaten NVA: 

Naam  
vertegenwoordiger 

Naam  
opvolger 

Aantal stemmen 

Luc Delancker / 15 
 
Voorgedragen kandidaten Lijst Passendale: 

Naam  
vertegenwoordiger 

Naam  
opvolger 

Aantal stemmen 

Paul Vanlerberghe William Doom 21 
 

Besluitvorming 

Artikel 1:  
De gemeenteraad stelt volgende personen aan als leden van de raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917: 

1. Joachim Jonckheere 
2. Johan Leleu 
3. Nele Dejonghe 
4. Valerie Leroy 
5. Christine Van Exem: vanaf 01 januari 2022 wordt zij automatisch opgevolgd door 

Philippe Rassalle 
6. Andy Veeckman 
7. Wendy Pattyn 
8. Luc Delancker 
9. Paul Vanlerberghe 

 
Artikel 2:  
De gemeenteraad geeft de opdracht aan de nieuwe raad van bestuur om: 
− In onderhandeling met het college van burgemeester en schepenen de beheersover-

eenkomst te herzien en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
− Om de statuten aan te passen aan de nieuwe beheersovereenkomst en bepalingen in 

het Decreet Lokaal Bestuur en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 



De Wnd. Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad 

P. Awouters T. D'Alleine 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 


