
Provincie Arrondissement GEMEENTE
WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
ZITTING VAN 15 DECEMBER 2022

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Guido Callewaert, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Magda Deprez, Mia Deloddere, Filip Dinneweth, Geert Devrieze, Jan De Potter, 
Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, Wout Verheye, 
Frank Soetaert, Jan Decouttere, Danny Vanhoutte, Ine Callens, 
gemeenteraadsleden;
Frédéric Depypere, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd: Rik Buyse, gemeenteraadslid
Afwezig:

Dossierbeheerder: Els De Meyer

Ambtshalve opvolging en eedaflegging van derde schepen

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikelen 7, 42, 43, 44 en 49, en latere wijzigingen;
Overwegende dat:
- een akte van voordracht van de kandidaat-schepen werd overhandigd aan de algemeen directeur 

op 19 januari 2021;
- de gemeenteraad op haar zitting van 28 januari 2021 akte nam van de ontvankelijke akte van 

voordracht van de kandidaat-schepen en de opvolgers;
Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtakte 1 kandidaat-schepen wordt voorgedragen met 
melding van de einddatum van het mandaat:

- Magda Deprez, met einddatum van het mandaat 31 december 2021;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-schepen Magda Deprez eveneens melding 
maakt van 2 opvolgers met melding van de einddatum van het mandaat:

- Guido Callewaert, met ingang van 1 januari 2022 en met einddatum van het mandaat 31 
december 2022

- Ine Callens, voor de resterende duurtijd van het mandaat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2021 waarbij akte werd genomen van 
de eedaflegging van dhr. Guido Callewaert als opvolgend schepen met einde van zijn mandaat op 31 
december 2022;
Overwegende dat overeenkomstig voormeld artikel 43 § 1 de schepen bij het bereiken van de 
einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend is en wordt opgevolgd door de persoon 
die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld; 
Overwegende dat overeenkomstig voormeld artikel 49 §1 4de lid en in afwijking van artikel 43, § 4, op 
de akte van voordracht kan bepaald worden dat de nieuw verkozen schepen de rang inneemt van 
degenen die ze vervangt;
Overwegende dat de volgorde van het college van burgemeester en schepenen er per 1 januari 2023 
als volgt zou uitzien:

Burgemeester: Jan Stevens
1e schepen: Filiep De Vos
2e schepen: Daisy Haydon 
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3e schepen: Ine Callens 
4e (toegevoegde) schepen: Rachida Abid;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de 
gemeenteraad;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepen, mevr. Ine Callens, de decretaal voorziene eed 
dient af te leggen in handen van de burgemeester ‘IK ZWEER DE VERPLICHTINGEN VAN MIJN 
MANDAAT TROUW NA TE KOMEN’;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht:
- akte te nemen van de eedaflegging van de kandidaat-schepen en de voorgedragen kandidaat- 

schepen verkozen te verklaren;
- akte te nemen van de rangorde van de schepenen binnen het college van burgemeester en 

schepenen; 
Voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard
Aktename eedaflegging
Aktename rangorde

BESLUIT: 
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen en neemt akte 
van haar eedaflegging.
Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat
Derde schepen Ine Callens Effectief 1 januari 2023 Einde legislatuur

Artikel 2
Akte te nemen van de rangorde van de verkozen schepen binnen het schepencollege.

Burgemeester: Jan Stevens
1e schepen: Filiep De Vos
2e schepen: Daisy Haydon 
3e schepen: Ine Callens 
4e (toegevoegde) schepen: Rachida Abid.

Namens de gemeenteraad:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)  
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