1

Notulen van de gemeenteraad van
8 januari 2019
Aanwezig: Marleen Ral, uittredend voorzitter
Kurt Ryon, Burgemeester
Heidi Abeloos, Algemeen directeur

Agenda:
Openbaar ....................................................................................................................................... 1
algemeen directeur ................................................................................................................... 1
1

Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen ........................................... 1

2

Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester ................................................... 2

3

Installatie gemeenteraadsleden: afstand van mandaat, onderzoek geloofsbrieven en
eedaflegging .................................................................................................................... 2

4

Bepalen van de rangorde van de raadsleden ................................................................... 4

5

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad .......................................................... 5

6

Verkiezing van de schepenen en eedaflegging ................................................................ 6

7

Verkiezing van de politieraadsleden ................................................................................. 7

De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor en opent de zitting.
Openbaar
algemeen directeur
1

Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
Aanleiding:
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Het proces-verbaal van het hoofdbureau met de algemene telling van de stemmen en
zeteltoewijzing van diezelfde datum.
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.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6.
Het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, artikels 203 en 204.
Besluit:
De raad neemt kennis van het proces-verbaal van het hoofdbureau van 14 oktober 2018,
met de algemene telling van de stemmen en zeteltoewijzing en van de geldigverklaring van
de
resultaten
van
de
gemeenteraadsverkiezingen
door
de
Raad
voor
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Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018.
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Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
Aanleiding:
De Klaver-NVA-fractie heeft een ontvankelijke akte van voordracht ingediend, op naam van
Kurt Ryon.
Deze akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester maakt geen melding van een
einddatum van het mandaat.
Het Ministerieel Besluit van 27 december 2018 tot benoeming van Kurt Ryon als
burgemeester van de gemeente Steenokkerzeel.
Kurt Ryon heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur van
Vlaams-Brabant op 2 januari 2019, bevestigd door de akte van eedaflegging.
Kurt Ryon heeft bijgevolg met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester
opgenomen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met name artikel 58, 59, 60 en 62.
Besluit:
De raad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Kurt Ryon als burgemeester
van Steenokkerzeel, met ingang van 1 januari 2019.
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Installatie gemeenteraadsleden: afstand van mandaat, onderzoek geloofsbrieven en
eedaflegging
Aanleiding:
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Het proces-verbaal van het hoofdbureau met de algemene telling van de stemmen en
zeteltoewijzing van diezelfde datum.
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.
Volgende verkozenen dienden - overeenkomstig artikel 8 van het decreet lokaal bestuur een schriftelijke afstand van mandaat in bij de uittredende voorzitter:
Afstanddoener
Opvolger
Klaver- Herman Laureys
Yvette Van Daele
NVA
LVB
Marc Verhaeghe
Annie Berckmans
François Van Win
Gilbert Lesage
Groen
Sp.a
CD&V Chris Boeykens
Lieve Croon
Lieve Croon
Gilbert Jaspers
De geloofsbrieven van de verkozenen - of hun opvolgers bij afstand van mandaat - werden
tijdig ingediend; uit het onderzoek van deze geloofsbrieven door de gemeenteraad, blijkt
dat alle kandidaat-raadsleden, die worden uitgenodigd om de eed af te leggen, voldoen aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden en deze inzake onverenigbaarheden.
De af te leggen eed luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen".
Kurt Ryon heeft op 2 januari 2019 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de
gouverneur; conform artikel 59 van het decreet lokaal bestuur geldt deze eedaflegging ook
als eedaflegging als gemeenteraadslid.
Juridische overwegingen:
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met name artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 49 en 59.
Het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, met name 8, 58, 86 en 169.
De omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de afstand van mandaat door volgende verkozenen:
Afstanddoener

Opvolger

KlaverNVA

Herman Laureys

Yvette Van Daele

LVB

Marc Verhaeghe

Annie Berckmans

François Van Win

Gilbert Lesage

Groen

-

-

Sp.a

-

-

CD&V

Chris Boeykens

Lieve Croon

Lieve Croon

Gilbert Jaspers

2. De geloofsbrieven te hebben onderzocht en vastgesteld dat de kandidaat-raadsleden
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en deze inzake onverenigbaarheden:
Kandidaat-raadslid
Klaver- Kurt Ryon
NVA
Marleen Ral
Wim Mombaerts
Jelle Mombaerts
Geert Laureys
Hannelore Velaerts
Liesbeth Degrève
Bruno Peeters
Ronny De Caerlé
Sandra Ceuleers
Werner (Smile) Vanderborght
Clémence Maes
Peggy Lepage
Yvette Van Daele
LVB

Karel Servranckx
Alen Cilic
Annie Berckmans
Gilbert Lesage

Groen Bart Verstockt
Ann Goovaerts
Griet Deroover
Sp.a

Rudy Peeters
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CD&V Gilbert Jaspers
3. Kurt Ryon, burgemeester, die de eed al heeft afgelegd in handen van de gouverneur van
Vlaams-Brabant, neemt de eed af van uittredend voorzitter Marleen Ral, die zal zetelen als
raadslid.
4. De overige kandidaat-raadsleden leggen de eed af in handen van de uittredend
voorzitter.
De nieuwe raadsleden nemen hun plaats in de raadzaal in en nemen deel aan de zitting.
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Bepalen van de rangorde van de raadsleden
Aanleiding:
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De installatie van de gemeenteraadsleden op de zitting van vandaag.
Er dient een rangorde bepaald te worden van de raadsleden, op basis van anciënniteit en
leeftijd.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur, met name artikel 6 § 7.
Besluit:
1. De rangorde van de raadsleden op basis van anciënniteit is als volgt:
Gemeenteraadslid Datum eerste installatie als gemeenteraadslid

Naamstemmen

Karel Servranckx

02.01.1983 – 01.01.2013

735

Wim Mombaerts

12.01.1995

715

Kurt Ryon

04.01.2001

2.681

Clémence Maes

25.11.2004

271

Annie Berckmans

02.01.2007 – 19.11.2015

159

Jelle Mombaerts

02.01.2013

580

Geert Laureys

02.01.2013

579

Marleen Ral

02.01.2013

377

Bart Verstockt

02.01.2013

244

Gilbert Jaspers

25.06.2015

141

Rudy Peeters

28.01.2016

180

Hannelore Velaerts

08.01.2019

377

Liesbeth Degrève

08.01.2019

316

Bruno Peeters

08.01.2019

311

Ronny De Caerlé

08.01.2019

311

Sandra Ceuleers

08.01.2019

298

Werner
(Smile)
Vanderborght

08.01.2019

295

Peggy Lepage

08.01.2019

261

Ann Goovaerts

08.01.2019

216

Alen Cilic

08.01.2019

202

Yvette Van Daele

08.01.2019

192

Gilbert Lesage

08.01.2019

162

Griet Deroover

08.01.2019

138
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2. De rangorde van de raadsleden op basis van leeftijd is als volgt:
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Gemeenteraadslid

Geboortedatum

Naamstemmen

Hannelore Velaerts

28.09.2000

377

Alen Cilic

02.01.1995

202

Jelle Mombaerts

18.09.1992

580

Sandra Ceuleers

03.04.1979

298

Griet Deroover

14.09.1976

138

Kurt Ryon

24.05.1975

2.681

Geert Laureys

26.03.1975

579

Ann Goovaerts

08.02.1974

216

Werner
(Smile)
Vanderborght

17.10.1973

295

Peggy Lepage

04.10.1973

261

Bruno Peeters

22.01.1973

311

Liesbeth Degrève

12.08.1968

316

Bart Verstockt

27.11.1967

244

Wim Mombaerts

11.07.1965

715

Rudy Peeters

08.06.1962

180

Marleen Ral

28.01.1962

377

Ronny De Caerlé

19.10.1958

311

Gilbert Jaspers

25.05.1958

141

Yvette Van Daele

09.01.1956

192

Annie Berckmans

03.01.1953

159

Gilbert Lesage

10.04.1948

162

Clémence Maes

31.12.1946

271

Karel Servranckx

13.10.1945

735

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Aanleiding:
Een gezamenlijke akte van voordracht voor het mandaat van kandidaat-voorzitter op naam
van Bruno Peeters werd overhandigd aan de algemeen directeur op 13 november 2018,
zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering.
De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal
voorziene ontvankelijkheidsvereisten.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van
de einddatum van het mandaat.
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd; er
dient geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad afgelegd te worden.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met name artikels 6 en 7.
De omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Besluit:
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1. Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter.
2. De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Bruno Peeters, wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad met ingang op 08 januari 2019.
De
nieuw
verkozen
voorzitter
neemt
het
voorzitterschap
van
de
installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
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Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
Aanleiding:
Een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan
de algemeen directeur op 22 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad.
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd.
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De vier voorgedragen kandidaat-schepenen zijn:
Naam
Mandaat
Einddatum
Opvolger
e
Wim Mombaerts
1 schepen
Jelle Mombaerts
2e schepen
e
Geert Laureys
3 schepen
Marleen Ral
4e schepen
31/12/2021
Hannelore Velaerts
Beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de voordrachtsakte.
De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal
voorziene ontvankelijkheidsvereisten.
Door de indiening van een geldige voordrachtsakte voor vier schepenen, wordt dit aantal
voor de rest van de legislatuur vastgelegd.
De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad.
De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke
voordrachtsakte werd bepaald.
De voorzitter van de gemeenteraad deelt deze volgorde ter zitting mee aan de
gemeenteraad.
De verkozen verklaarde schepenen leggen de decretaal voorziene eed af in handen van de
burgemeester.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met name artikel 42, 43, 44 en 49 en
volgende.
De omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen.
2. Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur
en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke
gezamenlijke voordrachtsakte, met name 4.
3. De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:
Naam
Wim Mombaerts

Mandaat
e

1 schepen

Einddatum

Opvolger

-

-
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Jelle Mombaerts
Geert Laureys
Marleen Ral

2e schepen

-

-

e

-

-

e

31/12/2021

3 schepen
4 schepen

Hannelore Velaerts

4. Akte te nemen van de eedaflegging van voormelde schepenen in handen van de
burgemeester.
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Verkiezing van de politieraadsleden
Aanleiding:
De burgemeester neemt voor de verkiezing van de politieraadsleden het
voorzitterschap van de installatievergadering over.
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 Kastze, overeenkomstig artikel 12, eerste lid,
van de wet van 7 december 1998, is samengesteld uit 17 verkozen leden.
De gemeenteraad van Steenokkerzeel dient - overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de
wet van 7 december 1998 - over te gaan tot verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad
als lid van de politieraad.
Elk van de 23 gemeenteraadsleden beschikt - overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7
december 1998 - over 3 stemmen.
Er werden 3 voordrachtsakten ingediend - overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het
koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad
van de leden van de politieraad:
1/ Voordracht door raadslid Wim Mombaerts (Klaver-NVA)
Naam : MAES
1 Naam : VAN DAELE
Voornamen :Clémence Augustine
Voornamen : Yvette Odette Josiane
Geboortedatum : 31/12/1946
Geboortedatum : 09/10/1956
Beroep : gepensioneerd
Beroep :SWT
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :
Naam : VANDERBORGHT
Voornamen : Werner
Geboortedatum : 17/10/1973
Beroep : elektricien

1 Naam : CEULEERS
Voornamen : Sandra
Geboortedatum : 03/04/1979
Beroep :bediende
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :

2/ Voordracht door raadslid Karel Servranckx (LVB)
Naam : CILIC
1 Naam : PEETERS
Voornamen : Alen
Voornamen : Rudy
Geboortedatum : 02/01/1995
Geboortedatum : 08/06/1962
Beroep : advocaat
Beroep : bediende
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2 Naam : BERCKMANS
Voornamen : Annie
Geboortedatum : 03/01/1953
Beroep : gepensioneerde

3/ Voordracht door raadslid Ann Goovaerts (Groen)
Naam : GOOVAERTS
1 Naam : JASPERS
Voornamen : Ann Lucia
Voornamen : Gilbert Herman
Geboortedatum : 08/02/1974
Geboortedatum : 25/05/1958
Beroep : bediende
Beroep : bediende
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :

De kandidatenlijst, door de burgemeester opgemaakt overeenkomstig artikel 7 van het
voornoemd koninklijk besluit, op grond van deze voordrachtakten, luidt als volgt:
Kandidaat-effectieve leden
Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast
in alfabetische volgorde
vermeld kandidaat-effectief lid in de
volgorde waarin deze zijn voorgesteld om
hem te vervangen
Naam : CILIC
1 Naam : PEETERS
Voornamen : Alen
Voornamen : Rudy
Geboortedatum : 02/01/1995
Geboortedatum : 08/06/1962
Beroep : advocaat
Beroep : bediende
2 Naam : BERCKMANS
Voornamen : Annie
Geboortedatum : 03/01/1953
Beroep : gepensioneerde
Naam : GOOVAERTS
Voornamen : Ann Lucia
Geboortedatum : 08/02/1974
Beroep : bediende

1 Naam : JASPERS
Voornamen : Gilbert Herman
Geboortedatum : 25/05/1958
Beroep : bediende
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Beroep :

Naam : MAES
Voornamen : Clémence Augustine
Geboortedatum : 31/12/1946
Beroep : gepensioneerde

1 Naam : VAN DAELE
Voornamen : Yvette Odette Josiane
Geboortedatum : 01/10/1956
Beroep : SWT
2 Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
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Beroep :
Naam : VANDERBORGHT
Voornamen : Werner
Geboortedatum : 17/10/1973
Beroep : elektricien

1 Naam : CEULEERS
Voornamen : Sandra
Geboortedatum : 03/04/1979
Beroep : bediende

Stelt vast dat Hannelore Velaerts en Alen Cilic, de jongste gemeenteraadsleden,
burgemeester Kurt Ryon dienen bij te staan bij de verrichtingen van de stemming en van de
stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000).
Daar Alen Cilic wordt voorgedragen als kandidaat-lid van de politieraad, is het aangewezen
dat hij afziet van het zetelen binnen het bureau voor de kiesverrichtingen en plaats ruimt
voor de kandidaat die na hem de jongste in leeftijd is, met name Jelle Mombaerts.
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de
effectieve leden en hun opvolgers in de politieraad.
23 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen elk 3 stembiljetten.
69 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters.
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
0 ongeldige stembiljetten
0 blanco stembiljetten
69 geldige stembiljetten
De op deze 69 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
Naam en voornaam
Aantal
van de kandidaat
bekomen
effectieve leden
stemmen
Alen Cilic
15
Ann Goovaerts
18
Clémence Maes
18
Werner Vanderborght
18
Totaal aantal stemmen
69
:
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen
kandidaat-effectieve leden.
Juridische overwegingen:
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.
Besluit:
1. Stelt vast dat de 4 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben
bekomen, verkozen worden.
De kandidaten die als opvolgers voor elk
hiernaast vermeld verkozen effectief werden
Verkozen zijn tot effectief lid van de
voorgedragen van rechtswege en in de volgorde
politieraad
van de voordrachtakte de opvolgers zijn van
deze verkozen effectieve leden.
1/ Alen Cilic

1/Rudy Peeters
2/Annie Berckmans

2/ Ann Goovaerts

1/Gilbert Jaspers
2/

3/ Clémence Maes

1/ Yvette Van Daele
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2/
4/ Werner Vanderborght

1/ Sandra Ceuleers
2/

2. Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 4 verkozen
kandidaat-effectieve leden en hun opvolgers.
3. Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998.
4. Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en
artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige
deputatie worden gezonden.
Origineel werd getekend door:
Kurt Ryon, burgemeester
Hannelore Velaerts en Jelle Mombaerts, de twee jongste gemeenteraadsleden, bijzitters in
het stembureau
Heidi Abeloos, algemeen directeur
Gemeenteraadsleden:
Alen Cilic (LVB)
Bart Verstockt (Groen)
Rudy Peeters (sp.a)
Gilbert Jaspers (CD&V)

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad

