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Aanwezigen:  
Leo Nicolaï, Gemeenteraadslid 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Afwezig:  
Peter Ballière, Gemeenteraadslid 
 

OPENBAAR 

Interne Zaken 

1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkie zingen 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Ballière, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204; 
Het 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; 

Historiek 
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteverkiezingen plaats. 

Motivatie 
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. 
Burgemeester voorzitter L. Aerts stelt dat Peter Ballière afwezig is. 
Raadslid P. Van Assche komt tussen met betrekking tot een opname van de zitting. Burgemeester Voorzitter 
L. Aerts verwijst naar het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en dat hij de vraag tot opname moet 
stellen. Raadslid P. Van Assche stelt deze vraag echter niet en meent dat het nu een andere legislatuur is 
en dat het lokaal decreet van toepassing is. Burgemeester Voorzitter L. Aerts geeft geen toelating tot 
opname. 

Besluit 
Akte wordt genomen van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018. 
 

2. Kennisname van de benoeming en de eedaflegging v an de burgemeester 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Ballière, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Lokaal decreet, 22 december 2017, artikel 58 tot 62 
Ministerieel Besluit van 20 november 2018 houdende de benoeming van de heer Sven Deckers tot 
burgemeester van de gemeente Brecht. 

Motivatie 
Een ontvankelijke akte van voordracht werd ingediend op 16 oktober 2018 op grond waarvan de heer Sven 
Deckers werd voorgedragen voor het ambt van burgemeester. Er wordt geen melding gemaakt van 
einddatum van het mandaat en aldus ook geen melding van diegene die hem zal opvolgen voor de 
resterende duur van het mandaat. 
De heer Sven Deckers  heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van mevrouw de gouverneur 
C. Berx op 7 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging. 
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De heer Sven Deckers heeft met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen. 

Besluit 
De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van de heer Sven Deckers tot 
burgemeester van de gemeente Brecht met ingang van 1 januari 2019. 
 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden - eedaflegging - 
rangorde 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Ballière, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 
59; 
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikel 6 - De rangorde van de 
gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de 
eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgelegd. Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit 
neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij 
een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die 
na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun 
eedaflegging een rang in. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68 § 1 - De rang die de leden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen 
overeenkomstig artikel 6 § 7. 

Motivatie 
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 
59; 
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikel 6 - De rangorde van de 
gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de 
eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgelegd. Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit 
neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij 
een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die 
na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun 
eedaflegging een rang in. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68 § 1 - De rang die de leden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen 
overeenkomstig artikel 6 § 7. 
Motivatie 
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard; 
Volgende verkozenen hebben schriftelijk laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun 
mandaat: 
- Kris Geysen (N-VA) deed afstand op 12 november 2018 per mail. 
- Miranda Crynen (CD&V-CDB) deed afstand op 7 december 2018 per brief 
Volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen: 
- Ben Van Riel als opvolger nummer 8 op lijst N-VA. 
- Gert Paulussen als opvolger nummer 8 op lijst CD&V - CDB. 
  
De volgende te installeren verkozene is afwezig omwille van verblijf in het buitenland en kan dus de eed pas 
op een volgende gemeenteraadszitting afleggen: Peter Ballière – lijst N-VA. 
  
Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen werden tijdig ingediend 
en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake. 
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Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden 
de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich niet in 
een situatie van onverenigbaarheid te bevinden. 
Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid 
bevinden. 
De heer Sven Deckers heeft op 7 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de 
gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid. 
De verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, leggen de volgende eed hebben af in 
handen van de uittredend voorzitter, Luc Aerts: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen". 
De gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd zijn van rechtswege geïnstalleerd als lid van de raad 
van maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend 
geslacht. 
De vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden is van belang om te voorzien in de vervanging 
van de voorzitter van de gemeenteraad (als die niemand schriftelijk heeft aangewezen) of van een schepen, 
als die tijdelijk 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 mogelijkheid 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 benoeming. 

Besluit 
Artikel 1 : Akte te nemen van het afstand van mandaat: 
- Kris Geysen (N-VA) deed afstand op 12 november 2018 per mail. 
- Miranda Crynen (CD&V-CDB) deed afstand op 7 december 2018 per brief 
Volgende opvolgers nemen het mandaat op : 
- Ben Van Riel als opvolger nummer 8 op lijst N-VA. 
- Gert Paulussen als opvolger nummer 8 op lijst CD&V - CDB. 
 Artikel 2 : De geloofsbrieven goed te keuren van: 
Van de lijst nr 2 met naam N-VA   
Eline Peeters N-VA 
Charlotte Beyers N-VA 
Kris Janssens N-VA 
Hans Verbeeck N-VA 
Natalie Ann Luc Schoonbaert N-VA 
Kelly Van Looy N-VA 
Katrien Paula Roeland Scheirs N-VA 
Nathalie Mannaerts N-VA 
Ben Van Riel N-VA 
Van de lijst nr. 3 met naam CD&V-CDB  
Luc Aerts CD&V-CDB 
Daan De Veuster CD&V - CDB 
Frans Jozef Cornelia Van Looveren CD&V-CDB 
Annemie Van Dyck CD&V-CDB 
Kris Kenis CD&V-CDB 
Tatiana Vandekeere CD&V-CDB 
Sofie Elisabeth Maria Faes CD&V-CDB 
Roeland Paul Saskia Marc Ruelens CD&V-CDB 
Leo Nicolaï CD&V-CDB 
Gert Adriaan Amelie Paulussen CD&V-CDB 
Van de lijst nr. 4 met naam Groen  
Luc Torfs Groen 
Van de lijst nr. 5 met naam Vlaams Belang  
Patrick Van Assche VLAAMS BELANG 
Christel Van Akeleyen VLAAMS BELANG 
Ilse De Beuckelaer VLAAMS BELANG 
Marianne Wilhelmina Christiane Van den Lemmer VLAAMS BELANG
Van de lijst nr. 6 met naam Open VLD  
Ludwig Anthonissen Open Vld 
Ilse Henri Maria Van Den Heuvel Open Vld 
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Van de lijst nr. 7 met naam Oprecht Brecht  
Josefina Slegers Oprecht Brecht 
 Artikel 3 : Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredend voorzitter Luc Aerts 
  
Van de lijst nr 2 met naam N-VA   
Eline Peeters N-VA 
Charlotte Beyers N-VA 
Kris Janssens N-VA 
Hans Verbeeck N-VA 
Natalie Ann Luc Schoonbaert N-VA 
Kelly Van Looy N-VA 
Katrien Paula Roeland Scheirs N-VA 
Nathalie Mannaerts N-VA 
Ben Van Riel N-VA 
Van de lijst nr. 3 met naam CD&V-CDB  
Daan De Veuster CD&V-CDB 
Frans Jozef Cornelia Van Looveren CD&V-CDB 
Annemie Van Dyck CD&V-CDB 
Kris Kenis CD&V-CDB 
Tatiana Vandekeere CD&V-CDB 
Sofie Elisabeth Maria Faes CD&V-CDB 
Roeland Paul Saskia Marc Ruelens CD&V-CDB 
Leo Nicolaï CD&V-CDB 
Gert Adriaan Amelie Paulussen CD&V-CDB 
Van de lijst nr. 4 met naam Groen  
Luc Torfs Groen 
Van de lijst nr. 5 met naam Vlaams Belang  
Patrick Van Assche VLAAMS BELANG 
Christel Van Akeleyen VLAAMS BELANG 
Ilse De Beuckelaer VLAAMS BELANG 
Marianne Wilhelmina Christiane Van den Lemmer VLAAMS BELANG
Van de lijst nr. 6 met naam Open VLD  
Ludwig Anthonissen Open Vld 
Ilse Henri Maria Van Den Heuvel Open Vld 
Van de lijst nr. 7 met naam Oprecht Brecht  
Joziena Slegers Oprecht Brecht 
Artikel 4 : Akte te nemen van de eedaflegging van Luc Aerts (Lijst 3 - CD&V-CDB) in handen van de 
burgemeester S. Deckers. 
Artikel 5: Akte te nemen van het gegeven dat de heer Peter Ballière verhinderd is tijdens deze zitting. Hij is 
afwezig omwille van verblijf in het buitenland. 
Artikel 6  : De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 
  
  Naam en achternaam  Anciënniteit  Stemmen  Lijst  
1 Aerts Luc 03.01.2001 (216 maanden) 2382 3 
2 De Veuster Daan 03.01.2001 (216 maanden) 1456 3 
3 Nicolaï Leo 03.01.2001 (216 maanden) 489 3 
4 Van Akeleyen Christ’l 03.01.2001 (216 maanden) 238 5 
5 Van Assche Patrick 02.01.2007 (144 maanden) 1106 5 
6 Kenis Kris 02.01.2007 (144 maanden) 716 3 
7 Slegers Joziena 22.01.2007 (144 maanden) 318 7 
8 Deckers Sven 02.01.2013 (72 maanden) 1972 2 
9 Peeters Eline 02.01.2013 (72 maanden) 1300 2 
10 Van Dyck Annemie 02.01.2007 (72 maanden) 940 3 
11 Vandekeere Tatiana 02.01.2013 (72 maanden) 561 3 
12 Torfs Luc 02.01.2013(72 maanden) 325 4 
13 Van Riel Ben 02/01/2013 (72 maanden) 263 2 
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14 Van den Lemmer 
Marianne 

02/01/2007) (72 maanden) 164 5 

15 Anthonissen Ludwig 13.02.2008 (59 maanden) 510 6 
16 Schoonbaert Natalie 10/9/2015(9 maanden) 321 2 
17 Verbeeck Hans 09.05.2018 (8 maanden) 329 2 
18 Van Looveren Frans 03.01.2019 958 3 
19 Beyers Charlotte 03.01.2019 554 2 
20 Faes Sofie 03.01.2019 502 3 
21 Ruelens Roeland 03.01.2019 497 3 
22 Janssens Kris 03.01.2019 369 2 
23 Paulussen Gert 03/01/2019 355 3 
24 Van Den Heuvel Ilse 03.01.2019 334 6 
25 Van Looy Kelly 03.01.2019 316 2 
26 Scheirs Katrien 03.01.2019 307 2 
27 Mannaerts Nathalie 03.01.2019 307 2 
28 De Beuckelaer Ilse 03.01.2019 209 5 
  
  

4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad  

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Ballière, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
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; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69 - De voorzitter van de gemeenteraad 
is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Motivatie 
Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Leo Nicolaï overhandigd aan de 
algemeen directeur op 17 december 2018, zijnde binnen de termijn van acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad; 
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de 
voorzitter van de installatievergadering; 
De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter 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 en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen; 
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 de einddatum van het mandaat en 
er wordt dus geen opvolger aangeduid; 
 

Besluit 
Artikel 1 
Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter. 
 
Artikel 2   
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Leo Nicolaï, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de 
gemeenteraad met ingang van 3 januari 2019. 
Conform het decreet van 22 december 2017 over het l okaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw 
gekozen voorzitter het voorzitterschap van de insta llatievergadering over van de uittredende 
voorzitter. 
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5. Verkiezing van de schepenen 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Ballière, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
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; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79 - Met behoud van de toepassing van 
artikel 27bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn zijn de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau. De eedaflegging, vermeld in artikel 
44 geldt ook als eedaflegging als voorzitter. De rang die de schepenen innemen overeenkomstig artikel 43 § 
4 is van rechtswege de rang die ze innemen als lid van het vast bureau, waarbij de voorzitter van het vast 
bureau wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een lid van het vast bureau. 

Motivatie 
Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen overhandigd aan de algemeen 
directeur op 4 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad. 
 
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting 
overhandigd 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; 
 
De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen; 
 
In de ontvankelijke voordrachtsakte worden 5 kandidaat-schepenen voorgedragen; 
 
Dit aantal overschrijdt het maximum voor de gemeente niet en daarmee is het aantal schepenen vastgelegd; 
 
De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad; 
 
De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen : 
1) Daan De Veuster - CD&V-CDB - eerste schepen 
2) Eline Peeters - N-VA - Tweede schepen 
3) Frans Van Looveren - CD&V-CDB - Derde schepen 
4) Charlotte Beyers - N-VA - Vierde schepen 
5) Kris Janssens - N-VA - Vijfde schepen 
 
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd; 
 
Geen enkele kandidaat-schepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid. 
 
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen maakt geen melding van de einddatum 
van een schepenmandaat en er dus worden geen opvolgers aangeduid. 
De schepenen leggen de eed af in handen van de burgemeester: " Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen." 

Besluit 
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 5. 
 
Artikel 3 
Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke 
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen: 
Rangorde Naam Einddatum 
Eerste schepen Daan De Veuster Niet van toepassing 
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Tweede schepen Eline Peeters Niet van toepassing 
Derde schepen Frans Jozef Cornelia Van Looveren Niet van toepassing 
Vierde schepen Charlotte Beyers Niet van toepassing 
Vijfde schepen Kris Janssens Niet van toepassing 
Artikel 4 
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de burgemeester. 
 

6. Verkiezing van de politieraadsleden 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Peter Ballière, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
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; 
Artikel 18 van de Wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad 
plaatsheeft 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; 
Op de gemeenteraad van 3 januari 2019 werden de gemeenteraadsleden geïnstalleerd en de rangorde 
vastgesteld. 
De politieraad van de meergemeentezone Voorkempen overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Wet 
van 7 december 1998, is samengesteld uit 21 verkozen leden; 
De gemeenteraad van Brecht overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 dient 
over te gaan tot verkiezing van 7 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad; 
Elk van de 29 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 december 1998 beschikt 
over 4 stemmen; 
De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd 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 voordrachtsakten van de kandidaten. 
De burgemeester heeft de datum voor de overhandiging van de voordrachtsakten vastgesteld op 12 
december 2018 tussen 9.00 uur en 11.00 uur. 
Er werden 4 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; 
Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde 8 kandidaten voordragen en ondertekend 
zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad: 
Kandidaat - 
effectief                                         

Kandidaat-
opvolger                                   

Verkozen                               voor 
de gemeenteraad die de 
voordracht deden 

1)Verbeeck Hans 1) Scheirs Katrien 
2) Schoonbaert Natalie 
  
  

Deckers Sven 
Scheirs Katrien 
Verbeeck Hans 
Mannaerts Nathalie 
Peeters Eline 
Janssens Kris 
Beyers Charlotte 
Schoonbaert Natalie 
Van Looy Kelly 

2) Van Riel Ben 1) Mannaerts Nathalie 
2) Scheirs Katrien 

Deckers Sven 
Scheirs Katrien 
Verbeeck Hans 
Mannaerts Nathalie 
Peeters Eline 
Janssens Kris 
Beyers Charlotte 
Schoonbaert Natalie 
Van Looy Kelly 
 
 



8 

3) Van Looy Kelly 1) Schoonbaert Natalie 
2) Mannaerts Nathalie 

Deckers Sven 
Scheirs Katrien 
Verbeeck Hans 
Mannaerts Nathalie 
Peeters Eline 
Janssens Kris 
Beyers Charlotte 
Schoonbaert Natalie 
Van Looy Kelly 

4) Anthonissen Ludwig 1) Van den Heuvel Ilse 
  

Anthonissen Ludwig 
Van den Heuvel Ilse 

5) Van Assche Patrick Marie A 1) Van Den Lemmer 
Marianne Wilhelmina 
2) Van Akeleyen Christel 
Petronella 
  

Van Assche Patrick Marie A 
Van Akeleyen Christel Petronella 
De Beuckelaer Ilse 
Van Den Lemmer Marianne 
Wilhelmina 

6) Faes Sofie   Aerts Luc 
Faes Sofie 
Vandekeere Tatiana 
Van Dyck Annemie 
Paulussen Gert 
Ruelens Roeland 
Kenis Kris 
Nicolaï Leo 
Van Looveren Frans 
De Veuster Daan 

7) Kenis Kris 
  

  Aerts Luc 
Faes Sofie 
Vandekeere Tatiana 
Van Dyck Annemie 
Paulussen Gert 
Ruelens Roeland 
Kenis Kris 
Nicolaï Leo 
Van Looveren Frans 
De Veuster Daan 

8) Vandekeere Tatiana 
  

  Aerts Luc 
Faes Sofie 
Vandekeere Tatiana 
Van Dyck Annemie 
Paulussen Gert 
Ruelens Roeland 
Kenis Kris 
Nicolaï Leo 
Van Looveren Frans 
De Veuster Daan 

De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt, overeenkomstig 
artikel 7 van het voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde voordrachtsakten en deze bijlage bij de 
oproeping van de vergadering gevoegd: 

Kandidaat - effectieve leden in alfabetische 
volgorde 

  

Kandidaat-opvolger voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat 
 –effectief lid in de volgorde waarin deze zijn 
voorgesteld 
Om hem te vervangen 

Naam: Anthonissen 1 Naam: Van den Heuvel 
    Voornamen: Ilse 
Voornamen: Ludwig   Geboortedatum: 30/04/1974 
    Beroep: Bediende 
Geboortedatum: 09/09/1975 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: Department Manager   Geboortedatum: 
    Beroep: 
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Naam: Faes 1 Naam: 
    Voornamen:  
Voornamen: Sofie   Geboortedatum:  
    Beroep:  
Geboortedatum: 09/02/1991 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: bediende   Geboortedatum: 
    Beroep: 
Naam: Kenis 1 Naam:  
    Voornamen:  
Voornamen: Kris   Geboortedatum:  
    Beroep:  
Geboortedatum: 04/12/1977 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: Bediende   Geboortedatum: 
    Beroep: 
Naam: Vandekeere 1 Naam:  
    Voornamen:  
Voornamen: Tatiana   Geboortedatum:  
    Beroep:  
Geboortedatum: 20/06/1986 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: zelfstandige   Geboortedatum: 
    Beroep: 
Naam: Van Assche 1 Naam: Van Den Lemmer 
    Voornamen: Marianne Wilhelmina 
Voornamen: Patrick Marie A   Geboortedatum: 23/05/1958 
    Beroep: ziektegepensioneerd 
Geboortedatum:  02/05/1960 2 Naam: Van Akeleyen 
    Voornamen: Christel Petronella 
Beroep: Bediende   Geboortedatum: 13/02/1948 
    Beroep: gepensioneerd 
Naam: Van Looy  1 Naam: Schoonbaert  
    Voornamen: Natalie 
Voornamen: Kelly   Geboortedatum: 01/06/1977 
    Beroep: Zelfstandige 
Geboortedatum: 06/02/1983 2 Naam: Mannaerts 
    Voornamen: Nathalie 
Beroep: Medisch secretaresse   Geboortedatum: 20/04/1974 
    Beroep: Bediende 
Naam: Van Riel 1 Naam: Mannaerts 
    Voornamen: Nathalie 
Voornamen: Ben   Geboortedatum: 20/04/1974 
    Beroep: Bediende 
Geboortedatum: 12/03/1979 2 Naam: Scheirs 
    Voornamen: Katrien 
Beroep: Metaalbewerker   Geboortedatum: 06/03/1973 
    Beroep: Zelfstandige 
Naam: Verbeeck 1 Naam: Scheirs 
    Voornamen: Katrien 
Voornamen: Hans   Geboortedatum: 06/03/1973 
    Beroep: Zelfstandige 
Geboortedatum: 10/02/1971 2 Naam: Schoonbaert  
    Voornamen: Natalie 
Beroep: Zelfstandige   Geboortedatum: 01/06/1977 
    Beroep: Zelfstandige 
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; 
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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 Ruelens Roeland en Beyers Charlotte, gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd) 
van de aanwezige gemeenteraadsleden staan de burgemeester bij bij de verrichtingen van de stemming en 
van de stemopneming (artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000). 
De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het proces-verbaal 
van de stemming en van de stemopneming. 
De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de 
effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad. 
  
De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming geopend. 
28 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 4 stembiljetten 
  
Er worden bijgevolg 112 stembiljetten overhandigd aan de gemeenteraad. 
  
De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en meegedeeld dat 
overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten. 
  
Gegeven het aantal raadsleden (28) dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid 
(4), er 112 stembiljetten  in de stembus werden aangetroffen 
Er ontbreken bijgevolg geen stembiljetten. 
  
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 stembiljetten  
 0 blanco stembiljetten  
 112 geldige stembiljetten  
  
 De op deze (aantal) geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 
  

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden Aantal verkregen stemmen 
Anthonissen Ludwig 16 
Faes Sofie 15 
Kenis Kris 10  
Vandekeere Tatiana 15  
Van Assche Patrick Marie A 16  
Van Looy Kelly 13  
Van Riel Ben 13  
Verbeeck Hans 14  

Totaal aantal stemmen : 112 
  
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-effectieve 
leden. 
  
Stelt vast dat 7 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, verkozen 
worden. 
  
  
BESLUIT  
Artikel 1 
Akte te nemen van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing 
van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Voorkempen zoals door de burgemeester 
vastgesteld en afgekondigd. 
  
Artikel 2 
Akte te nemen van de verkiezing van de volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de 
politieraad van de meergemeentezone Voorkempen. 
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Kandidaat - effectieve leden in alfabetische 
volgorde 

  
Kandidaat-opvolger voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat - effectief lid in de volgorde waarin 
deze zijn voorgesteld om hem te vervangen 

Naam: Anthonissen  1 Naam: Van den Heuvel 
    Voornamen: Ilse 
Voornamen: Ludwig   Geboortedatum: 30/04/1974 
    Beroep: Bediende 
Geboortedatum: 09/09/1975 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: Department Manager   Geboortedatum: 
    Beroep: 
Naam: Faes 1 Naam: 
    Voornamen:  
Voornamen: Sofie   Geboortedatum:  
    Beroep:  
Geboortedatum: 09/02/1991 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: bediende   Geboortedatum: 
    Beroep: 
Naam: Vandekeere  1 Naam:  
    Voornamen:  
Voornamen: Tatiana   Geboortedatum:  
    Beroep:  
Geboortedatum: 20/06/1986 2 Naam: 
    Voornamen: 
Beroep: zelfstandige   Geboortedatum: 
    Beroep: 
Naam: Van Assche  1 Naam: Van den Lemmer 
    Voornamen: Marianne Wilhelmina 
Voornamen: Patrick Marie A   Geboortedatum: 23/05/1958 
    Beroep: ziektegepensioneerd 
Geboortedatum:  02/05/1960 2 Naam: Van Akeleyen 
    Voornamen: Christel Petronella 
Beroep: Bediende   Geboortedatum: 13/02/1948 
    Beroep: gepensioneerd 
Naam: Van Looy   1 Naam: Schoonbaert  
    Voornamen: Natalie 
Voornamen: Kelly   Geboortedatum: 01/06/1977 
    Beroep: Zelfstandige 
Geboortedatum: 06/02/1983 2 Naam: Mannaerts 
    Voornamen: Nathalie 
Beroep: Medisch secretaresse   Geboortedatum: 20/04/1974 
    Beroep: Bediende 
Naam: Van Riel  1 Naam: Mannaerts 
    Voornamen: Nathalie 
Voornamen: Ben   Geboortedatum: 20/04/1974 
    Beroep: Bediende 
Geboortedatum: 12/03/1979 2 Naam: Scheirs 
    Voornamen: Katrien 
Beroep: Metaalbewerker   Geboortedatum: 06/03/1973 
    Beroep: Zelfstandige 
Naam: Verbeeck  1 Naam: Scheirs 
    Voornamen: Katrien 
Voornamen: Hans   Geboortedatum: 06/03/1973 
    Beroep: Zelfstandige 
Geboortedatum: 10/02/1971 2 Naam: Schoonbaert  
    Voornamen: Natalie 
Beroep: Zelfstandige   Geboortedatum: 01/06/1977 
    Beroep: Zelfstandige 
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 Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door: 
-        de 7 verkozen kandidaat-effectieve leden; 
-        de 6 kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze 7 kandidaat-effectieve leden; 
 - Geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 
van de Wet van 7 december 1998; 
  
Artikel 3 
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 (of het college bedoeld in artikel 
83quinquies, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met beslissing tot de Brusselse Instellingen) 
worden gezonden. 
  
Artikel 4 
Het proces-verbaal wordt ondertekend door de algemeen directeur, de raadsleden - bijzitters 
(Ruelens Roeland en Beyers Charlotte) en de burgemeester. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Algemeen Directeur Voorzitter
 


