
GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 JANUARI 2019 
 
Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 

Rachida Abid, Griet Ameye, Rik Buyse, Guido Callewaert, 
Emilie Clinckemaillie, Jan De Potter, Filiep De Vos, Mia Deloddere, 
Magda Deprez, Frédéric Depypere, Filip Dinneweth, Daisy Haydon, 
Vincent Herman, Benedikt Planckaert, Ellen Rogge, Geert Snoeck, 
Frank Soetaert, Carlos Verbrugghe, Wout Verheye, gemeenteraadsleden; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Caroline Lannoo, gemeenteraadslid 
Afwezig:  
 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisneming geldigverklaring van de verkiezingen 
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 op 10 december 2018. 
De zetelverdeling tussen de lijsten, zoals die door het hoofdbureau bij de verkiezingen van  
14 oktober 2018 voor de gemeenteraad van Wielsbeke is vastgesteld, evenals de rangorde 
waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, worden juist bevonden. 
Waarvan akte. 
 
 
 
2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
Er wordt lezing gegeven van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de heer Jan 
Stevens tot burgemeester van de gemeente Wielsbeke. 
Jan Stevens heeft de decretaal voorzien eed afgelegd in de handen van de heer Carl Decaluwé, 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen. Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging als 
gemeenteraadslid. 
Jan Stevens neemt met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester op. 
Waarvan akte. 
 
 
 
3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde 
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard. 
De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering van de nieuwe 
gemeenteraad voor. Er dient akte genomen te worden van eventuele afstanden van mandaat en 
onverenigbaarheden. De geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af 
te leggen worden onderzocht. 
De verkozen gemeenteraadsleden leggen volgende eed af in handen van de uittredend 
voorzitter die zelf de eed aflegt in handen van de burgemeester. “Ik zweer de verplichtingen 
van mijn mandaat trouw na te komen.” 
Ten slotte wordt de rangorde volgens anciënniteit van de nieuwe gemeenteraadsleden 
vastgesteld. 
Waarvan akte. 
 



4. Vaststelling van de fracties 
Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen één fractie. Geen enkele lijst 
diende een akte van fractievorming in. 
Er zijn geen lijsten die zich hebben verenigd om één fractie te vormen. 
Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd overhandigd aan de algemeen 
directeur op 31 oktober 2018, zijnde binnen de termijn van acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad. 
De voorzitter van de installatievergadering bevestigt de ontvankelijkheid van de 
voordrachtakte, onderzoekt of de geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat voldoen aan 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
De kandidaat-voorzitter heeft reeds de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd die 
eveneens geldt als eedaflegging voor het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad. 
De akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt melding van een einddatum van het 
mandaat en van een opvolger. 
Waarvan akte. 
 
 
 
6. Verkiezing van de schepenen 
Een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de 
algemeen directeur op 31 oktober 2018 zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt de 
ontvankelijkheid van de akte. 
In de ontvankelijke voordrachtakte worden 3 kandidaat-schepenen voorgedragen waarmee het 
aantal het maximum voor de gemeente niet wordt overschreden. 
De akte van voordracht van kandidaat-schepenen maakt melding van de einddatum van het 
mandaat van één schepen alsook van een opvolger. 
Alle kandidaat-schepenen leggen volgende eed af in handen van de burgemeester: “Ik zweer 
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 
Waarvan akte. 
 
 
 
7. Verkiezing leden van de vertegenwoordigers in de politieraad 
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 erna.  
De politieraad van de meergemeentezone Midow is samengesteld uit 17 verkozen leden. 
De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 3 leden van de gemeenteraad als lid 
van de politieraad. 
Er werden 3 voordrachtakten voor 4 kandidaat-leden voor de politieraad overhandigd aan 
burgemeester Jan Stevens. De kandidatenlijst in alfabetische volgorde werd als bijlage bij de 
oproeping van deze vergadering gevoegd. 
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 2 jongste gemeenteraadsleden 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 is met het opmaken van het 
proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming. 
De verkiezing van de 3 effectieve leden van de politieraad en hun opvolgers verloopt bij 
geheime stemming en in één stemronde waarbij elk gemeenteraadslid 1 stem heeft en dus 1 
stembiljet krijgt. 
Uitslag van de stemming: 
Rik Buyse: 5 stemmen 
Guido Callewaert: 5 stemmen 
Jan De Potter: 4 stemmen 
Ellen Rogge: 6 stemmen 
Verkozen leden voor de politieraad: 
Rik Buyse 
Guido Callewaert 
Ellen Rogge 
 
De voorzitter schorst de gemeenteraad om 20u29. 
De voorzitter heropent de gemeenteraad om 20u39. 
 
 
8. Vaststelling aantal leden van het college van burgemeester en schepenen 
Het aantal leden van het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. De 
verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt als 
schepen toegevoegd bij het college van burgemeester en schepenen als laatste in rangorde. De 
eedaflegging in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geldt ook 
als eedaflegging voor het mandaat van schepen. 
Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 
 
De voorzitter sluit de gemeenteraad om 20u40.



 


