
Gemeenteraad 
Zitting van 2 januari 2013 

Installatievergadering van de gemeenteraadsleden verkozen op 14 oktober 2012 

Op twee januari tweeduizend en dertien om twintig uur, zijn in de raadzaal van het 
administratief centrum vergaderd, onder voorzitterschap van Jan Peeters, burgemeester: 
Bergen Lise, Bertels Jan, Caers Patrick, Cleymans Jo, De Cat Patrik, De Wijze Leen, 
Hendrickx Anne-Marie, Laureys Koen, Laverge Kathleen, Liedts Eefje, Marcipont Daniël, 
Michiels Alfons, Michiels Bart, Michielsen Jan, Ryken Ingrid, Snauwaert Lieve, Van den 
Broeck Ludo, Van Olmen Mien, Van Thielen Dirk, Vanooteghem Hubert, Verellen Guy, 
Verheyden Aloïs, Verpoorten Peter, Verraedt Stefan, Vervloesem Victor, Verwimp Kathy, 
Verwimp Kim 
en Mattheus Tanja, secretaris. 
 

001 Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 14/10/2012 hadden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen dient de uitslag van deze verkiezingen geldig te ver-
klaren. 
Juridische grond 
- Gemeentekieswet titel VI bis over de organisatie van de Raad voor Verkiezingsbetwisting-

en. 
- Gemeentedecreet 15/7/2005, artikel 7. 
- Gemeentedecreet 8/7/2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 

verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15/7/2005 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van 27 november 2012 van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen van de provincie Antwerpen waarbij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2012 van Herentals geldig werden verklaard 
 
 

002 Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 27/11/2012 de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen van Herentals van 14/10/2012 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
28/11/2012. 
Op 15/10/2012 diende Jan Peeters een akte van voordracht van kandidaat-burgemeester in 
bij de gouverneur. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikelen 59 tot 63 over de benoeming van de burge-

meester. 
- Omzendbrief BB-2012/2 van 19/10/2012 : start van de lokale en provinciale bestuurspe-

riode. 
Argumentatie 
Meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 14/10/2012 
deelnamen en tevens een meerderheid van de kandidaten die op dezelfde lijst als de voor-
gedragen kandidaat-burgemeester werden verkozen ondertekenden de akte van voordracht 
van kandidaat-burgemeester van Jan Peeters. De akte van voordracht maakt geen melding 
van de einddatum van het mandaat en ook niet van diegene die hem zal opvolgen voor de 
resterende duurtijd van het mandaat. 
Het resultaat van het onderzoek door het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, van de 
voordracht van Jan Peeters als kandidaat burgemeester was positief. 
Met hun brief van 20/12/2012 delen zij mee dat Jan Peeters, bij Ministerieel Besluit van 
20/12/2012 tot burgemeester van de gemeente Herentals wordt benoemd met ingang van 
1/1/2013. 
De gouverneur deelt mee dat Jan Peeters op 24/12/2012 de eed heeft afgelegd. 



BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van de heer Jan Peeters 
als burgemeester van Herentals met ingang van 1 januari 2013. 
 
 

003 Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 27/11/2012 de uitslag van onze ge-
meenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
28/11/2012. 
De raadsleden moeten nog geïnstalleerd worden en de eed afleggen. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 50 en 60. 
- Decreet van 8/7/2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 

en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15/7/2005  
- Omzendbrief BB-2012/2 van 19/10/2012: start van de lokale en provinciale bestuurs-

periode  
Argumentatie 
Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en ter inzage gelegd met respect 
voor de decretale bepalingen terzake 
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden, 
zoals voorgeschreven in de artikelen 7 § 2 en 10 van het Gemeentedecreet. Hieruit blijkt dat 
de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
Volgende verkozen raadsleden dienden schriftelijk hun afstand van mandaat in bij de 
gemeentesecretaris. 
- Martin Margodt, verkozen op lijst nr.8 – HNM,  heeft afstand van mandaat ingediend in 

een officieel schrijven van 29/11/2012; de eerste opvolger, de heer Dirk Van Thielen werd 
opgeroepen voor de installatie. 

- Elisabeth Verhaegen, verkozen op lijst nr.6 – Groen, heeft afstand van mandaat ingediend 
in een officieel schrijven van 13/12/2012; de eerste opvolger, mevrouw Lieve Snauwaert, 
werd opgeroepen voor de installatie..  

- Gunther Verlinden, verkozen op lijst nr.4 – Sp.a, heeft afstand van mandaat ingediend in 
een officieel schrijven van 30/12/2012; de eerste opvolger, de heer Jozef Schellens, werd 
opgeroepen voor de installatie. 

- Jozef Schellens, verkozen als eerste  opvolger op lijst nr.4 – Sp.a, heeft op zijn beurt 
afstand van mandaat ingediend in een officieel schrijven van 2/1/2013; de tweede 
opvolger, de heer Victor Vervloesem, werd opgeroepen voor de installatie. 

De verkozen gemeenteraadsleden, van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen 
de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van 
de voorzitter. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de vastgestelde afstand van mandaat van Martin 
Margodt,  Elisabeth Verhaegen, Gunther Verlinden en Jozef Schellens. 
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van  
Van lijst nr. 2 – NV-A: 
- Ceulemans Axana Alex Augusta  

geboren op 22/7/1970, wonende te 2200 Herentals, St.-Waldetrudisstraat 5 
- Verellen Guido Edmond Maria,  

geboren op 17/7/1953, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 10 
- Verraedt Stefan, 

geboren op 22/3/1979, wonende te 2200 Herentals, Zavelstraat 56A 
- Verwimp Kathy,  

geboren op 15/1/1970, wonende te 2200 Herentals, Zavelbosstraat 12 
- Cleymans Jo, 

geboren op 8/6/1977, wonende te 2200 Herentals, Morkhovenseweg 103 
- Laureys Koenraad,  



geboren op 13/7/1965, wonende te 2200 Herentals, Kolveniersstraat 9 
- Laverge Kathleen Ann Polly, 

geboren op 19/11/1967, wonende te 2200 Herentals, Kapelstraat 43 
- Vanooteghem Hubert Jozef Victor, geboren op 13/2/1946, wonende te 2200 Herentals, 

Zwanenberg 18 
Van lijst nr. 3 - Vlaams Belang: 
- Marcipont Daniël, 

 geboren op 8/6/1977, wonende te 2200 Herentals, Trosstraat 14 
- Liedts Eefje,  

geboren op 31/10/1993, wonende te 2200 Herentals, Molenstraat 15 
Van lijst nr. 4 – Sp.a: 
- Bertels Jan,  

geboren op 21/11/1968, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12 
- Verheyden Alois Jozef Hortensia, 

geboren op 19/3/1953, wonende te 2200 Herentals,  Ekelstraat 49 
- Hendrickx Anne-Marie Jan Jules,  

geboren op 6/5/1960, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16 
- De Wijze Marie Helene Clara, 

geboren op 10/5/1956, wonende te 2200 Herentals,Veldstraat 26 
- Verwimp Kim, 

geboren op 2/5/1986, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55 
- Bergen Lise, 

geboren op  19/11/1979, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 53 
- Vervloesem Victor Gabriël, 

geboren op Herentals op 15/4/1964, wonende te 2200 Herentals, Koninkrijk 14 
Van lijst nr. 6 – Groen: 
- Verpoorten Peter, 

geboren op 25/7/1980, wonende te 2200 Herentals, Hikstraat 23 
- Snauwaert Godelieve Angèle Rachel 

geboren op 10/4/1950, wonende te 2200 Herentals, Romeroplein 8/302 
Van lijst nr. 7 – CD&V: 
- Ryken Ingrid Maria Frans, 

geboren op 1/9/1966, wonende te 2200 Herentals, Wuytsbergen 148/8 
- Van Olmen Mientje, 

geboren op 12/10/1973, wonende te 2200 Herentals, Plassendonk 13 
- Michiels Alfons, 

geboren op 8/2/1958, wonende te 2200 Herentals, Bertheide 3 
- Michielsen Jan, 

geboren op 30/3/1962, wonende te 2200 Herentals, Groenstraat 28 
- Michiels Bart, 

geboren op 22/9/1976, wonende te 2200 Herentals, Nederij 91 
- Van den Broeck Ludovicus Laurentius, 

geboren op 10/8/1954, wonende te 2200 Herentals, Schransstraat 9 
- De Cat Patrik, 

geboren op 25/8/1973, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25 
- Caers Patrick Eugeen Jozef, 

geboren op 23/4/1967, wonende te 2200 Herentals, Vuurdoornstraat 24 
Van lijst nr. 8: HNM: 
- Van Thielen Dirk Ernest Anna, 

geboren op 27/6/1964, wonende te 2200 Herentals, Cardijnlaan 17/1 
De gemeenteraad neemt akte van de eedafleggingen in handen van de uittredende 
voorzitter. 
van lijst nr. 2 – NV-A: 
- Verellen Guido Edmond Maria,  

geboren op 17/7/1953, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 10 
- Verraedt Stefan, 

geboren op 22/3/1979, wonende te 2200 Herentals, Zavelstraat 56A 



- Verwimp Kathy,  
geboren op 15/1/1970, wonende te 2200 Herentals, Zavelbosstraat 12 

- Cleymans Jo, 
geboren op 8/6/1977, wonende te 2200 Herentals, Morkhovenseweg 103 

- Laureys Koenraad,  
geboren op 13/7/1965, wonende te 2200 Herentals, Kolveniersstraat 9 

- Laverge Kathleen Ann Polly, 
geboren op 19/11/1967, wonende te 2200 Herentals, Kapelstraat 43 

- Vanooteghem Hubert Jozef Victor, geboren op 13/2/1946, wonende te 2200 Herentals, 
Zwanenberg 18 

Van lijst nr. 3 -Vlaams Belang: 
- Marcipont Daniël, 

 geboren op 8/6/1977, wonende te 2200 Herentals, Trosstraat 14 
- Liedts Eefje,  

geboren op 31/10/1993, wonende te 2200 Herentals, Molenstraat 15 
Van lijst nr. 4 – Sp.a: 
- Bertels Jan,  

geboren op 21/11/1968, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12 
- Verheyden Alois Jozef Hortensia, 

geboren op 19/3/1953, wonende te 2200 Herentals,  Ekelstraat 49 
- Hendrickx Anne-Marie Jan Jules,  

geboren op 6/5/1960, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16 
- De Wijze Marie Helene Clara, 

geboren op 10/5/1956, wonende te 2200 Herentals,Veldstraat 26 
- Verwimp Kim, 

geboren op 2/5/1986, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55 
- Bergen Lise, 

geboren op  19/11/1979, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 53 
- Vervloesem Victor Gabriël, 

geboren op Herentals op 15/4/1964, wonende te 2200 Herentals, Koninkrijk 14 
Van lijst nr. 6 – Groen: 
- Verpoorten Peter, 

geboren op 25/7/1980, wonende te 2200 Herentals, Hikstraat 23 
- Snauwaert Godelieve Angèle Rachel 

geboren op 10/4/1950, wonende te 2200 Herentals, Romeroplein 8/302 
Van lijst nr. 7 – CD&V: 
- Ryken Ingrid Maria Frans, 

geboren op 1/9/1966, wonende te 2200 Herentals, Wuytsbergen 148/8 
- Van Olmen Mientje, 

geboren op 12/10/1973, wonende te 2200 Herentals, Plassendonk 13 
- Michiels Alfons, 

geboren op 8/2/1958, wonende te 2200 Herentals, Bertheide 3 
- Michielsen Jan, 

geboren op 30/3/1962, wonende te 2200 Herentals, Groenstraat 28 
- Michiels Bart, 

geboren op 22/9/1976, wonende te 2200 Herentals, Nederij 91 
- Van den Broeck Ludovicus Laurentius, 

geboren op 10/8/1954, wonende te 2200 Herentals, Schransstraat 9 
- De Cat Patrik, 

geboren op 25/8/1973, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25 
- Caers Patrick Eugeen Jozef, 

geboren op 23/4/1967, wonende te 2200 Herentals, Vuurdoornstraat 24 
Van lijst nr. 8 - HNM: 
- Van Thielen Dirk Ernest Anna, 

geboren op 27/6/1964, wonende te 2200 Herentals, Cardijnlaan 17/1 
 
De gemeenteraad neemt akte van de afwezigheid van volgend verkozen gemeenteraadslid 



die wegens haar afwezigheid de eed als gemeenteraadslid niet hebben afgelegd: Axana 
Ceulemans  
In een schrijven, overhandigd op 2 januari 2013, verontschuldigt Axana Ceulemans zich voor 
de installatievergadering van de gemeenteraad wegens verblijf in het buitenland.  
Axana Ceulemans meldt wel dat zij bij de eerstvolgende gemeenteraad in februari aanwezig 
zal zijn. Zij zal dan overeenkomstig art. 7§3 de eed als gemeenteraadslid afleggen. 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse regering binnen de 20 
dagen. 
 
 

004 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 27/11/2012 de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen van Herentals van 14/10/2012 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
28/11/2012. 
De raadsleden werden geïnstalleerd en hebben de eed afgelegd. 
De gemeenteraad moet nog een voorzitter kiezen. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, de artikelen 7 en 8. 
- Omzendbrief BB-2012/2 van 19/10/2012: start van de lokale en provinciale bestuurs-

periode 
Argumentatie 
Op 5/12/2012 werd de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de 
gemeenteraad, op naam van Peeters Jan, overhandigd aan de gemeentesecretaris. 
De gemeentesecretaris overhandigt deze akte van voordracht aan de voorzitter van de 
installatievergadering. 
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal 
voorziene ontvankelijkheidsvereisten.  
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad 
maakt geen melding van de einddatum van het mandaat noch van diegene die hem zal 
opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. 
De kandidaat voorzitter heeft de voorgeschreven eed als burgemeester afgelegd.  
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-voorzitter. 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Peeters Jan Emma August, geboren te 
Herentals op 12 januari 1963, en wonende te 2200 Herentals, Spoorwegstraat 27, wordt 
verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad. 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse regering binnen de 20 da-
gen. 
 
 

005 Verkiezing van de schepenen en eedaflegging 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 27/11/2012 de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen van Herentals van 14/10/2012 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
28/11/2012. 
De raadsleden werden geïnstalleerd en hebben de eed afgelegd m.u.v. Axana Ceulemans. 
De voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen verklaard. 
De schepenen moeten nog verkozen worden. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikelen 44, 45, 46 en 50. 
- Omzendbrief BB-2012/2 van 19/10/2012: start van de lokale en provinciale bestuurs-

periode 
Argumentatie 



Op 5/12/2012 werd een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan 
de gemeentesecretaris overhandigd. Een afschrift hiervan werd door de gemeentesecretaris 
aan de burgemeester gegeven. 
De gemeentesecretaris overhandigt deze akte aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd.  
De heer Peeters Jan werd tot voorzitter van de gemeenteraad verkozen tijdens de installatie-
vergadering van 2 januari 2013 en na zijn installatie zit hij de gemeenteraad voor. 
De volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-schepenen met de rangorde 
zoals bepaald op de gezamenlijke akte van voordracht: 
- mevrouw Van Olmen Mientje als eerste schepen 
- de heer Bertels Jan als tweede schepen 
- mevrouw Ryken Ingrid Maria Frans, als derde schepen 
- de heer Verheyden Aloïs Jozef Hortensia, als vierde schepen, met als einddatum 

31/12/2016 en als opvolger mevrouw Bergen Lise 
- de heer Michielsen Jan, als vijfde schepen 
- mevrouw Hendrickx Anne-Marie Jan Jules als zesde schepen 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-schepenen : 
- uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad overhandigd werd 

aan de secretaris; 
- bestaat uit vertegenwoordiging van beide geslachten; 
- melding maakt van de einddatum van het mandaat van de vierde schepen en van diegene 

die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat 
- voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten 
en verklaart de akte ontvankelijk. 
De schepenen leggen de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen” af in handen van de burgemeester. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-schepenen. 
De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de 
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald : 
- mevrouw Van Olmen Mientje, geboren op 12 oktober 1973, als eerste schepen 
- de heer Bertels Jan, geboren op 21 november 1968, als tweede schepen 
- mevrouw Ryken Ingrid Maria Frans, geboren op 1 september 1966, als derde schepen 
- de heer Verheyden Aloïs Jozef Hortensia, geboren op 19 maart 1953, als vierde schepen 

met als einddatum 31 december 2016 en als opvolger mevrouw Bergen Lise 
- de heer Michielsen Jan, geboren op 30 maart 1962, als vijfde schepen 
- mevrouw Hendrickx Anne-Marie, geboren op 6 mei 1960, als zesde schepen 
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging. 
De gemeenteraad neemt akte van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd. 
De gemeenteraad neemt akte van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de 
legislatuur, en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelij-
ke gezamenlijke voordrachtsakte, met name zes. 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse regering binnen de 20 da-
gen. 
 
 

006 Fractievorming 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 27/11/2012 de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen van Herentals van 14/10/2012 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
28/11/2012. 
De fracties dienen nog vastgesteld te worden. 
Een fractie bestaat uit het gemeenteraadslid of gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst 



verkozen zijn of op lijsten die zich onderling hebben verenigd. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikel 38,  
- Omzendbrief BB-2012/2 van 19/10/2012: start van de lokale en provinciale bestuurs-

periode. 
Argumentatie 
Het is wenselijk de samenstelling van de fracties vast te stellen omdat de fracties als basis 
dienen voor de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 
De gemeenteraadsleden verkozen op : 
- de lijst nr. 2 vormen één fractie onder de naam “NV-A” 
- de lijst nr. 3 vormen één fractie onder de naam “Vlaams Belang” 
- de lijst nr. 4 vormen één fractie onder de naam “Sp.a” 
- de lijst nr. 6 vormen één fractie onder de naam “Groen” 
- de lijst nr. 7 vormen één fractie onder de naam “CD&V” 
- de lijst nr. 8 vormen één fractie onder de naam “HNM”. 
BESLUIT 
De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op : 
- de lijst nr. 2 vormen één fractie onder de naam “NV-A” 
- de lijst nr. 3 vormen één fractie onder de naam “Vlaams Belang” 
- de lijst nr. 4 vormen één fractie onder de naam “Sp.a” 
- de lijst nr. 6 vormen één fractie onder de naam “Groen” 
- de lijst nr. 7 vormen één fractie onder de naam “CD&V” 
- de lijst nr. 8 vormen één fractie onder de naam “HNM”. 
 
 

007 Verkiezing van de OCMW-raadsleden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn dienen nog verkozen te worden. 
Het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn is wettelijk vastgelegd en dit in 
verhouding tot het aantal inwoners van de gemeente op 1 januari van het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal OCMW-raadsleden voor Herentals bedraagt 11. 
Juridische grond 
- Decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd door het decreet van 29/6/2012. 
- Decreet van 8/7/2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen 

en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15/7/2005. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 17/11/2006 betreffende voordrachtsakte en de 

verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn. 
- Omzendbrief BB-2012/2 van 19/10/2012: start van de lokale en provinciale bestuurs-

periode  
Argumentatie 
De gemeentesecretaris heeft, uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de ge-
meenteraad, 3 voordrachtsakten in tweevoud ontvangen. 
Namens de fracties Sp.a, CD&V, Groen en HNM 
Kandidaten werkende leden  Kandidaten-opvolgers voor elk hiernaast vermeld 

kandidaat-werkend lid in de precieze volgorde 
waarin deze zijn voorbestemd om hem te ver-
vangen 

De Wijze Marie Helene Clara 
geboren te Kortrijk op 10/5/1956 
Veldstraat 26 – 2200 Herentals 

Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Baeten Beatrijs 
geboren te Herentals op 3/10/1981 
Nonnenstraat 33 – 2200 Herentals 

Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Olyslaegers Tom 
geboren te Herentals op 31/7/1982 

Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 



Koulaak 70 – 2200 Herentals 
Michiels Alfons 
geboren te Herentals op 8/2/1958 
Bertheide 3 – 2200 Herentals 

Michiels Bart 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Auwers Charlotte 
geboren te Herentals op 25/7/1991 
Wochterberg 21 – 2200 Herentals 

De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Diels Marleen Hortensia 
geboren te Herentals op 7/12/1957 
Broekhoven 29 – 2200 Herentals 

De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Michiels Bart 
geboren te Herentals op 22/9/1976 
Nederrij 91 – 2200 Herentals 
 

Michiels Afons 
Ryken Tom 
 einddatum 31/1/2016 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
 einddatum 31/1/2016 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 
 einddatum 31/1/2016 
Margodt Martin Marcel 
 einddatum 31/1/2016 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Van den Eynden Hans 
geboren te Mortsel op 14/9/1981 
Acacialaan 25 – 2200 Herentals 
 einddatum 31/12/2016 

Lievens Marcus Petrus Leona Maria 
 einddatum 31/12/2016 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Ryken Tom 
Margodt Martin Marcel 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 

 
Namens de fractie NV-A 
Kandidaten werkende leden Kandidaten-opvolgers voor elk hiernaast vermeld 

kandidaat-werkend lid in de precieze volgorde 
waarin deze zijn voorbestemd om hem te ver-
vangen 

Laureys Pieter 
geboren te Herentals op 4/7/1985 
Krakelaarsveld 8 – 2200 Herentals 

Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 

Van Meerbergen Leo Emile José 
geboren te Wilrijk op 19/10/1951 
Bevrijdingssstraat 8 – 2200 Herentals 

Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 

Mannaert Bart Rene Maria 
geboren te Aalst op 30/10/1973 
Lichtaartseweg 245/02 – 2200 Herentals 

Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

Ceulemans Axana Alex Augusta 
geboren te Herentals op 22/07/1970 
St.-Waldetrudisstraat 5 – 2200 
Herentals 

Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

 
Namens de fractie Vlaams Belang 
Kandidaten werkende leden Kandidaten-opvolgers voor elk hiernaast vermeld 



kandidaat-werkend lid in de precieze volgorde 
waarin deze zijn voorbestemd om hem te ver-
vangen 

Sterckx Els Josée Gustaaf 
geboren te Herentals op 31/1/1972 
Kleine Markt 13 – 2200 Herentals 

Marcipont Daniël 
Liedts Eefje Anna Jan 

Geypens Marleen Elvira Lode 
geboren te Deurne op 23/11/1971 
Turfkuilen 24 – 2200 Herentals 

Marcipont Daniël 
Liedts Eefje Anna Jan 

 
Zij rangschikte de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van 
elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers 
in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte : 
Kandidaten werkende leden in 
alfabetische volgorde. 

Kandidaten-opvolgers voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat-werkend lid in de precieze volgorde 
waarin deze zijn voorbestemd om hem te ver-
vangen. 

Auwers Charlotte De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Baeten Beatrijs Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Ceulemans Axana Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

De Wijze Marie Helene Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette. 

Diels Marleen Hortensia De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Geypens Marleen Marcipont Daniël 
Liedts Eefje Anna Jan 

Laureys Pieter Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 

Mannaert Bart Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

Michiels Alfons Michiels Bart 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Michiels Bart Michiels Afons 
Ryken Tom 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 
Margodt Martin Marcel 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Olyslaegers Tom Lathouwers Robert Modest Filomena 



Vervoort Erik Hendrik Arlette 
Sterckx Els Marcipont Daniël 

Liedts Eefje Anna Jan 
Van den Eynden Hans Lievens Marcus Petrus Leona Maria 

Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Ryken Tom 
Margodt Martin Marcel 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 

Van Meerbergen Leo Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 

 
De voordrachtsakten en de door de gemeentesecretaris opgemaakte kandidatenlijst zijn 
neergelegd op het gemeentesecretariaat. De gemeenteraadsleden en kandidaten konden 
ervan kennis nemen vanaf de zevende dag voor de stemming, tijdens de diensturen. 
Conform artikel 10§2 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn van 19/12/2008, gaat de gemeenteraad na of de voordrachts-
akten ontvankelijk zijn  overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in §1.  
De gemeenteraad stelt vast dat de voordrachtsakte, ingediend door de fractie Vlaams 
Belang, niet voldoet aan de ontvankelijksvoorwaarden zoals bepaald in artikel 10 §1 van het 
OCMW-decreet – de kandidaat werkende leden zijn niet van verschillend geslacht – en 
verklaart de voordrachtsakte onontvankelijk. 
De gemeenteraad herschikt de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij 
de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar 
kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte. 
Kandidaten werkende leden in 
alfabetische volgorde. 

Kandidaten-opvolgers voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat-werkend lid in de precieze volgorde 
waarin deze zijn voorbestemd om hem te ver-
vangen. 

Auwers Charlotte De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Baeten Beatrijs Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Ceulemans Axana Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

De Wijze Marie Helene Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Diels Marleen Hortensia De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Laureys Pieter Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 

Mannaert Bart Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

Michiels Alfons Michiels Bart 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 



Michiels Bart Michiels Afons 
Ryken Tom 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 
Margodt Martin Marcel 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Olyslaegers Tom Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Van den Eynden Hans Lievens Marcus Petrus Leona Maria 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Ryken Tom 
Margodt Martin Marcel 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 

Van Meerbergen Leo Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 

 
Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun 
voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de respectieve voordrachts-
aktes; 
Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op alle ontvankelijke voordrachts-
aktes; 
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wet-
telijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsaktes; 
Overwegende dat geen enkele kandidaat-werkend lid of kandidaat opvolger zich in een geval 
van onverkiesbaarheid bevindt; 
Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het 
rangschikken van de kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam 
van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-
opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte; 
Overwegende dat de voordrachtsakten tijdig ter inzage hebben gelegen; 
Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad: mevrouw Liedts Eefje en mevrouw Verwimp Kim, de twee jongste gemeente-
raadsleden in leeftijd;  
Overwegende dat ieder aanwezig gemeenteraadslid (28) evenveel stembiljetten heeft ont-
vangen als hij stemmen heeft, zijnde 6 stemmen; 
Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd, dat de stembil-
jetten conform deze bepaling werden opgemaakt; 
Overwegende dat de verkiezing in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaats-
vindt; 
Overwegende dat bij de stemopneming 168 stembrieven werden geteld, waarvan 
- blanco stembiljetten:     12 
- ongeldige stembiljetten:     0 
- geldige stembiljetten:   156 
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van het kandidaat-
werkend lid waarvoor een stem is uitgebracht. 
De 156 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht over de verschillende kandidaat-werkende 
leden : 
- Auwers Charlotte       14 stemmen 
- Baeten Beatrijs       15 stemmen 
- Ceulemans Axana        0 stemmen 
- De Wijze Marie-Helene        14 stemmen 
- Diels Marleen        14 stemmen 
- Laureys Pieter       14 stemmen 



- Mannaert Bart        14 stemmen 
- Michiels Alfons        14 stemmen 
- Michiels Bart        14 stemmen 
- Olyslaegers Tom       15 stemmen 
- Van den Eynden Hans     14 stemmen 
- Van Meerbergen Leo     14 stemmen 
Totaal                156 stemmen 
Overwegende dat volgende personen aldus zijn verkozen tot werkend lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, met inbegrip van hun respectieve opvolgers. 
Kandidaten werkende leden in 
alfabetische volgorde. 

Kandidaten-opvolgers voor elk hiernaast vermeld 
kandidaat-werkend lid in de precieze volgorde 
waarin deze zijn voorbestemd om hem te ver-
vangen. 

Auwers Charlotte De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Baeten Beatrijs Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

De Wijze Marie Helene Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Diels Marleen Hortensia De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Laureys Pieter Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 

Mannaert Bart Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

Michiels Alfons Michiels Bart 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Michiels Bart Michiels Afons 
Ryken Tom 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 
Margodt Martin Marcel 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Olyslaegers Tom Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Van den Eynden Hans Lievens Marcus Petrus Leona Maria 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Ryken Tom 
Margodt Martin Marcel 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 

Van Meerbergen Leo Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 



Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maat-
schappelijk welzijn; 
Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opge-
maakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeen-
teraad en de leden van het stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld. 
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen OCMW-raadsleden 
en hun opvolgers onderzoekt; 
Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat bij de geloofsbrieven van Axana 
Ceulemans de verklaring op eer dat zij op het moment van haar eedaflegging als OCMW-
raadslid, zich niet zal bevinden in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien 
in de artikels 8 en 20 van het OCMW-decreet, ontbreekt; 
Overwegende dat de gemeenteraad ter zitting mondeling de eventuele onverenigbaarheden 
van Axana Ceulemans afpunt; 
Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat Axana Ceulemans zich niet in een situatie 
van onverenigbaarheid bevindt; 
Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden zich in een situatie van 
onverenigbaarheid bevindt; 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft 
afgekondigd, dat de uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt; 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de kandidaat werkende leden en de kandi-
daat opvolgers goed. 
De gemeenteraad stelt vast dat de voordrachtsakte, ingediend door de fractie Vlaams 
Belang, niet voldoet aan de ontvankelijksvoorwaarden zoals bepaald in artikel 10 §1 van het 
OCMW-decreet – de kandidaat werkende leden zijn niet van verschillend geslacht – en 
verklaart deze voordrachtsakte onontvankelijk. 
De gemeenteraad kiest de 11 kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen tot  wer-
kende leden van de OCWM-raad. 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt de lijst op van de verkozen werkende leden en van 
hun opvolgers : 
werkende leden in alfabetische volgorde. opvolgers in de volgorde waarin deze zijn 

voorbestemd om het werkend lid te vervangen. 
Auwers Charlotte De Ceuster Annelie 

Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Baeten Beatrijs Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

De Wijze Marie Helene Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Diels Marleen Hortensia De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 
Bouwen Gert 

Laureys Pieter Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 

Mannaert Bart Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 
Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 

Michiels Alfons Michiels Bart 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 



Michiels Bart Michiels Afons 
Ryken Tom 
 einddatum 31/1/2016 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
 einddatum 31/1/2016 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 
 einddatum 31/1/2016 
Margodt Martin Marcel 
 einddatum 31/1/2016 
De Ceuster Annelie 
Van den Bulck Rita Jozefina Jozef 
Deckers Roald 
Engelen Jef Maria Lodewijk 

Olyslaegers Tom Lathouwers Robert Modest Filomena 
Vervoort Erik Hendrik Arlette 

Van den Eynden Hans 
 einddatum 31/12/2016 

Lievens Marcus Petrus Leona Maria 
 einddatum 31/12/2016 
Van Grieken Eduard Roger Joanna 
Ryken Tom 
Margodt Martin Marcel 
Van Thielen Dirk Ernest Anna 

Van Meerbergen Leo Van Houdt Leo Benedikt Elisabeth 
Ceulemans Axana Alex Augusta 
Wilms Bernd Johannes 

 
Het proces-verbaal van de stemopneming van de geheime stemming, zoals opgemaakt door 
de gemeentesecretaris, wordt ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad, de 
stemopnemers Liedts Eefje en Verwimp Kim en de gemeentesecretaris. 
De voorzitter van de gemeenteraad kondigt de verkiezingsuitslag af in openbare zitting. 
Geen van de voorgedragen kandidaat-werkende leden en hun respectievelijke kandidaat-
opvolgers bevinden zich in een situatie van onverenigbaarheid. 
Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld, met een aangetekende brief, gestuurd aan 
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van de provincie Antwerpen. 
Het dossier bevat twee afschriften van het proces-verbaal van de stembiljetten, zowel de gel-
dige als de ongeldige en de blancostemmen, en alle nodige bewijsstukken. 
 
 

008 Verkiezing van de politieraadsleden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De leden van de politieraad dienen nog verkozen te worden. 
De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de 
verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun res-
pectievelijke bevolkingscijfers die als basis hebben gediend voor het bepalen van de 
samenstelling van de verschillende gemeenteraden in de meergemeentezone. 
De politieraad van de meergemeentezone Neteland bestaat uit 19 te verkiezen leden. 
In het kader van de evenredige verdeling van de leden van de politieraad over de verschil-
lende gemeenten die de meergemeentezone vormen, moet de gemeenteraad van Herentals 
8 effectieve politieraadsleden kiezen. 
Juridische grond 
- Wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 

twee niveaus, gewijzigd door de wet van 1/12/2006. 
- Koninklijk Besluit van 20/12/2000 over de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden 

van de politieraad. 
- Omzendbrief van 14/11/2012 over de verkiezing van de leden van de politieraad in een 

meergemeentezone. 
Argumentatie 



De burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris, heeft op 20/12/2012, vier voor-
drachtakten in tweevoud ontvangen. 
Volgende kandidaten worden voorgedragen : 
Effectieve leden Opvolgers Voordragende raadsleden 
Verheyden Alois Ryken Ingrid 
Bertels Jan  
Bergen Lise  
Caers Patrick  
Michielsen Jan  
 

Peeters Jan 
Bertels Jan 
Verheyden Alois 
Hendrickx  Anne-Marie 
De Wijze Marie Helene 
Verwimp Kim 
Bergen Lise 
Verlinden Gunther 
Ryken Ingrid 
Van Olmen Mientje 
Michiels Alfons 
Michielsen Jan 
Michiels Bart 
Van den Broeck Ludovicus 
De Cat Patrik 
Caers Patrick 

Cleymans Jo Verraedt Stefan 
Verellen Guy Verraedt Stefan 

Ceulemans Axana 
Verellen Guy 
Cleymans Jo 
Laverge Kathleen 
Vanoothegem Hubert 
Laureys Koenraad 
Verwimp Kathy 
Verraedt Stefan 

Marcipont Daniël Liedts Eefje Marcipont Daniël 
Liedts Eefje 

Verpoorten Peter Snauwaert Lieve 
Van Thielen Dirk 

Verpoorten Peter 
Van Thielen Dirk 

De burgemeester onderzocht of de voordrachtakten voldoen aan de bepalingen van artikelen 
4 en 6 van het Koninklijk Besluit van 20/12/2000 en sloot de kandidatenlijst af. 
Hij rangschikte de kandidaat-effectieve leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van 
elk kandidaat-effectief lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers 
in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtakte : 
Kandidaten effectieve leden 
In alfabetische volgorde 

Kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals 
vermeld in de voordrachtakte 

Bergen Lise  
Bertels Jan  
Caers Patrick  
Cleymans Jo Verraedt Stefan 
Marcipont Daniël Liedts Eefje 
Michielsen Jan  
Verellen Guy Verraedt Stefan 
Verheyden Alois Ryken Ingrid 
Verpoorten Peter Snauwaert Lieve 

Van Thielen Dirk 
De voordrachtakten en de door de burgemeester opgemaakte kandidatenlijst zijn neergelegd 
op het gemeentesecretariaat. De gemeenteraadsleden en kandidaten konden vanaf 
22/12/2012 ervan kennisnemen tijdens de diensturen. 
De kandidatenlijst werd meegezonden met de uitnodiging conform artikel 8 van het Koninklijk 
Besluit van 20/12/2000. 
De burgemeester wordt voor de stemopneming bijgestaan door mevrouw Liedts Eefje en 
mevrouw Verwimp Kim, de twee jongste raadsleden in leeftijd. 



De verkiezing van de politieraadsleden gaat door in openbare vergadering. Elk gemeente-
raadslid beschikt over 5 stemmen. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming en in één 
enkele stemronde. 
28 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemming in openbare zitting. 
Elk gemeenteraadslid krijgt 5 stembiljetten. 
De geheime stemming wordt afgesloten. Na de ophaling van de stembiljetten overhandigt de 
gemeentesecretaris 140 stembiljetten aan de burgemeester en zijn bijzitters. 140 stembiljet-
ten werden in de stembus aangetroffen. 
De stemopneming geeft het volgende resultaat : 
- geldige stembiljetten:    140 
- ongeldige stembiljetten :       0 
- blanco stembiljetten:        0 
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van de kandidaat-
effectief lid waarvoor een stem is uitgebracht. 
De geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht over de verschillende kandidaat-effectieve 
leden: 
- Bergen Lise      16 stemmen 
- Bertels Jan       16 stemmen 
- Caers Patrick      16 stemmen 
- Cleymans Jo      17 stemmen 
- Marcipont Daniël     10 stemmen 
- Michielsen Jan     16 stemmen 
- Verellen Guy      18 stemmen 
- Verheyden Alois     16 stemmen 
- Verpoorten Peter     15 stemmen 

Totaal       140 stemmen 
De 8 kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen, worden verkozen tot effectieve 
leden. 
De burgemeester stelt de lijst op van de verkozen effectieve leden en van hun opvolgers 
Effectieve leden in alfabetische volgorde Kandidaten die als opvolgers voor elk van de 

hiernaast vermeld verkozen effectieve leden, 
werden voorgedragen in de volgorde van de 
voordrachtakte  

Bergen Lise  
Bertels Jan  
Caers Patrick  
Cleymans Jo Verraedt Stefan 
Michielsen Jan  
Verellen Guy Verraedt Stefan 
Verheyden Alois Ryken Ingrid 
Verpoorten Peter Snauwaert Lieve 

Van Thielen Dirk 
Het proces-verbaal van de stemopneming van de geheime stemming, zoals opgemaakt door 
de gemeentesecretaris, wordt ondertekend door de burgemeester, de stemopnemers Liedts 
en Verwimp en de gemeentesecretaris. 
De burgemeester kondigt de verkiezingsuitslag af in openbare zitting. 
BESLUIT 
De gemeenteraad stelt vast dat mevrouw Liedts Eefje en Verwimp Kim, gemeenteraadsle-
den (de jongste in leeftijd), de burgemeester bijstaan bij de verrichting van de stemming en 
van de stemopneming. 
De gemeenteraad stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig 
voorgedragen kandidaten effectieve leden.  
De gemeenteraad kiest de 8 kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen tot  effec-
tieve leden van de politieraad 
De volgende effectieve leden en hun respectievelijke opvolgers zijn verkozen : 
Effectieve leden in alfabetische volgorde Opvolgers in de volgorde waarin deze zijn 

voorbestemd om het werkend lid te vervangen 



Bergen Lise  
Bertels Jan  
Caers Patrick  
Cleymans Jo Verraedt Stefan 
Michielsen Jan  
Verellen Guy Verraedt Stefan 
Verheyden Alois Ryken Ingrid 
Verpoorten Peter Snauwaert Lieve 

Van Thielen Dirk 
De gemeenteraad stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de ver-
kozen kandidaat-effectieve leden en de kandidaten die van rechtswege de opvolgers van 
deze effectieve leden zijn. 
De gemeenteraad 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. 
Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld, met een aangetekende brief, gestuurd in 
dubbel exemplaar aan de deputatie. 
Het bevat twee afschriften van het proces-verbaal met de stembiljetten, zowel de geldige als 
de ongeldige, en alle nodige bewijsstukken. 
 
 

009 Aanstelling financieel beheerder 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 1/1/2007 trad het gemeentedecreet in werking. Hierdoor werd o.a. de taakinhoud van 
wettelijke graad/de decretale functie van gemeenteontvanger inhoudelijk gewijzigd t.o.v. de 
gemeentewet.  Echter werd toen o.a. art 76§1, eerste lid van het gemeentedecreet dat stelt 
dat elke gemeente een financieel beheerder en een secretaris heeft niet in werking gesteld 
waardoor de “titel” gemeenteontvanger de officiële benaming bleef van de decretale graad 
die de taken van financieel beheerder diende uit te oefenen.  
Daarnaast was in art 308§1 van het gemeentedecreet bepaald dat de Vlaamse Regering de 
overgangsmaatregelen moest vaststellen betreffende het administratief en geldelijk statuut 
van de plaatselijke ontvangers die op het moment van de volledige inwerkingtreding van 
hoofdstuk V van titel II van het gemeentedecreet in dienst van de gemeenten zijn en dit met 
inachtneming van principes zoals de waarborg van aanstelling in het ambt van financieel 
beheerder in de betrokken gemeenten en het behoud van de verworven rechten inzake het 
geldelijk statuut.  
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005 en latere wijzigingen inzonderheid art 76 en 308 
- Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7/9/2012 betreffende de inwerking-

treding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15/7/2005 en van het 
decreet van 29/6/2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15/7/2005 en 
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15/7/2005 

- Omzendbrief BB 2012/02 van 19/10/2012 
Argumentatie 
Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7/9/2012 betreffende de inwerking-
treding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15/7/2005 en van het decreet 
van 29/6/2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15/7/2005 en betreffende de 
uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15/7/2005 bepaalt: “De gemeen-
teraad stelt in zijn installatievergadering op de eerste werkdag van de maand januari 2013 de 
ontvanger aan als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het 
geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het Gemeentedecreet van 
15/7/2005.” De gemeenteraad moet derhalve volgens bovenvermeld art. 3 en conform de 
omzendbrief BB 2012/02 van 19/10/2012 formeel akte nemen van de definitieve en volledige 
omvorming van het ambt van plaatselijk ontvanger in het ambt van financieel beheerder. 
De omzendbrief BB 2012/02 bepaalt eveneens : “De huidige titularissen van het ambt van 
plaatselijke ontvanger worden allemaal ambtshalve aangesteld als financieel beheerder. De 
raden worden geacht formeel akte te nemen van het volledig in werking treden op 1/1/2013 



van alle decreetbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder 
de inwerkingtreding van artikel 76, §1, eerste lid, van het Gemeentedecreet, dat formeel het 
ambt van financieel beheerder instelt. Er is alleen maar uitdrukkelijk sprake in de boven-
staande bepalingen over het aanstellen van de huidige ontvanger als financieel beheerder. 
Er is geen sprake van een verplichte nieuwe eedaflegging of van een verplichte aanwezig-
heid van de ontvanger die financieel beheerder wordt. De wijziging van de ambtsbenaming 
brengt ook geen wijziging mee van de rechtspositieregeling die op hem van toepassing is. 
Als de voorziene formele vaststelling van de wijziging van dit ambt om welke reden dan ook 
niet voorkomt op de agenda van de installatievergadering, dan moet dat nadien zo vlug mo-
gelijk gebeuren. Dit verandert intussen echter niets aan het feit dat de decretale bepalingen 
betreffende de definitieve en volledige omzetting van het ambt van plaatselijk ontvanger in 
financieel beheerder in werking zullen zijn getreden op 1/1/2013.” 
De gemeente heeft derhalve de plicht op de installatievergadering van heden de heer Johan 
Vinck – huidig titularis gemeenteontvanger - aan te stellen als financieel beheerder van de 
gemeente Herentals met behoud van zijn verworven rechten inzake geldelijk statuut. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van 
plaatselijk ontvanger in het ambt van financieel beheerder. 
De huidige titularis van het ambt van plaatselijke ontvanger – de heer Johan Vinck – wordt 
hierdoor ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven 
rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het Gemeente-
decreet van 15 juli 2005. 
De raad neemt eveneens formeel akte van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 
van alle decreetbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder 
de inwerkingtreding van artikel 76, §1, eerste lid, van het Gemeentedecreet, dat formeel het 
ambt van financieel beheerder instelt. 

 
Door de raad, 

Bij verordening; 
De secretaris, De voorzitter 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus J.Peeters 
 burgemeester 
 
 


