
Gemeenteraad 
Zitting van 2 januari 2007 

Installatievergadering van de gemeenteraadsleden verkozen op 8 oktober 2006 

Op twee januari tweeduizend en zeven om twintig uur, zijn in de raadzaal van het 
administratief centrum vergaderd, onder voorzitterschap van Jan Peeters, burgemeester : 
Beirinckx Bieke, Bellens Peter, Bergen Lise, Bertels Jan, De Cat Luc, De Wijze Marie-Helene 
Geypens Marleen, Hendrickx Anne-Marie, Heylen Christel, Leirs Marcel, Liedts Raphaël, 
Marcipont Daniël, Moriau Martine, Paulis Guy, Peeters Kris, Rombouts Maria, Ryken Ingrid, 
Schaut Christine, Schellens Jozef, Van den Broeck Katrien, Van Dyck Elke, Vanhencxthoven 
Walter, Van Olmen Mien, Verheyden Alois, Verlinden Gunther, Vermeulen François, 
Vervloesem Victor, Vervoort Roland 
en ir. Frans Van Dyck, secretaris. 
 
 

001 Kennisgeving geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 8/10/2006 hadden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen dient de uitslag van deze verkiezingen geldig te 
verklaren. 
Juridische grond 
Gemeentekieswet titel VI bis over de organisatie van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 23 november 2006 van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen van de provincie Antwerpen waarbij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 8 oktober 2006 van Herentals geldig werden verklaard. 
 
 

002 Mededeling van benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 23/11/2006 de uitslag van onze 
gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
24/11/2006. 
Op 10/10/2006 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 

burgemeester. 
- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 

verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

Argumentatie 
Meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 8/10/2006 
deelnamen en tevens een meerderheid van de kandidaten die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen 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 4/12/2006 delen zij mee dat Jan Peeters, bij Ministerieel Besluit van 
1/12/2006, tot burgemeester van de gemeente Herentals wordt benoemd met ingang van 



1/1/2007. 
De gouverneur deelt mee dat Jan Peeters op 7/12/2006 de eed heeft afgelegd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van de heer Jan 
Peeters als burgemeester van Herentals met ingang van 1 januari 2007. 
 
 

003 Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 23/11/2006 de uitslag van onze 
gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
24/11/2006. 
De raadsleden moeten nog geïnstalleerd worden en de eed afleggen. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikelen 7, 9, 11, 12, 16 en 21 over de installatie van 

de gemeenteraadsleden. 
- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 

verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

Argumentatie 
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 met uitzondering van de heer 
Erik Vervoort. 
Erik Vervoort bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid – bloedverwantschap in de 
tweede graad. Zijn broer Roland Vervoort geniet de voorkeur gelet op de grootte van de 
quotiënten op grond waarvan de door deze kandidaten verkregen zetels aan hun lijst zijn 
toegekend. 
Erik Vervoort kan zijn mandaat niet opnemen; de eerste opvolgster van zijn lijst werd 
opgeroepen voor de installatie. 
Gunther Verlinden, gemeenteraadslid met een handicap, wenst zich overeenkomstig artikel 
18 § 1 van het Gemeentedecreet, te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon : Verlinden 
Willy. De vertrouwenspersoon, gekozen uit de gemeenteraadskiezers, voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid of 
verhindering. 
Alfons Michiels diende schriftelijk zijn afstand van mandaat in bij de gemeentesecretaris op 
21/12/2006. De eerste opvolger van zijn lijst 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 akte van de onverenigbaarheid waarin Erik Vervoort zich bevindt; 
en van de vastgestelde afstand van mandaat van Alfons Michiels. 
De gemeenteraad neemt akte van de eedafleggingen. 
De volgende personen worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid : 
van lijst nr. 1 – sp.a 
- Peeters Jan Emma August, 

geboren op 12/1/1963, wonende te 2200 Herentals, Spoorwegstraat 27, 
- Hendrickx Anne-Marie Jan Jules 

geboren op 6/5/1960, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16 
- Verheyden Alois Jozef Hortensia 

geboren op 19/3/1953, wonende te 2200 Herentals, Ekelstraat 49 
- Bertels Jan 



geboren op 21/11/1968, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12 
- Schellens Jozef Leonia Remi 

geboren op 9/5/1954, wonende te 2200 Herentals, Koppelandstraat 36 
- Verlinden Gunther 

geboren op 28/8/1973, wonende te 2200 Herentals, Ekelstraat 15 
met als vertrouwenspersoon Verlinden Willy, geboren op 1/2/1949 

- De Wijze Marie Helene Clara 
geboren op 10/5/1956, wonende te 2200 Herentals, Veldstraat 26 

- Moriau Martine 
geboren op 7/12/1957, wonende te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 115 

- Schaut Christine Francine 
geboren op 11/2/1962, wonende te 2200 Herentals, Broekhoven 3/2 

- Bergen Lise 
geboren op 19/11/1979, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 53 

- Vervloesem Victor Gabriël 
geboren op 15/4/1964, wonende te 2200 Herentals, Koninkrijk 14 

van lijst nr. 2 – VLD+ 
- Paulis Guy Alex Maria 

geboren op 17/9/1972, wonende te 2200 Herentals, Lijsterdreef 2/1 
- Vanhencxthoven Walter Eugène Richard Edgard 

geboren op 24/7/1956, wonende te 2200 Herentals, Collegestraat 22 
- Vermeulen François Luc Emilienne 

geboren op 16/9/1958, wonende te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 68 
van lijst nr. 5 Groen! 
- Peeters Kris Yvonne René 

geboren op 21/5/1964, wonende te 2200 Herentals, Berkenlaan 6 
- Rombouts Maria Francisca Mathilda Edwarda 

geboren op 22/11/1950, wonende te 2200 Herentals, Nederrij 44 
van lijst nr. 6  - Vlaams Belang 
- Liedts Raphaël Roeland Jozef Isabella 

geboren op 5/8/1968, wonende te 2200 Herentals, Molenstraat 15 
- Marcipont Daniël 

geboren op 8/6/1977, wonende te 2200 Herentals, St.-Waldetrudisstraat 126/A 
- Vervoort Roland Alfons Simon 

geboren op 29/11/1957, wonende te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 62 
- Geypens Marleen Elvira Lode 

geboren op 23/11/1971, wonende te 2200 Herentals, Turfkuilen 24 
- Heylen Christel Henriette Ludovica 

geboren op 15/9/1973, wonende te 2200 Herentals, Goorstraat 17/1 
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 
- Beirinckx Bieke 

geboren op 28/1/1983, wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 228 
- Leirs Marcel Juliaan Gustaaf 

geboren op 15/3/1950, wonende te 2200 Herentals, Morkhovenseweg 126 
- Van den Broeck Katrien 

geboren op 2/3/1983, wonende te 2200 Herentals, Schransstraat 9 
- Bellens Peter Frans 

geboren op  19/10/1964, wonende te 2200 Herentals, Beukenlaan 25 
- De Cat Luc Peter 

geboren op 26/4/1966, wonende te 2200 Herentals, Keinigestraat 15 
- Van Dyck Elke 



geboren op 10/11/1976, wonende te 2200 Herentals, Vest 1 
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 23/11/2006 de uitslag van onze 
gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
24/11/2006. 
De raadsleden werden geïnstalleerd en hebben de eed afgelegd. 
De gemeenteraad moet nog een voorzitter kiezen. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikel 8 over de verkiezing van de voorzitter van de 

gemeenteraad. 
- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 

verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

Argumentatie 
Op 7/12/2006 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 kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad werd 
ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen 
van 8/10/2006 deelnamen en tevens door een meerderheid van de personen die op dezelfde 
lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. 
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 voorzitter van de installatievergadering stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht 
van de kandidaat-voorzitter voldoet aan de voorwaarden van artikel 8 §1 en 2 van het 
Gemeentedecreet van 15/7/2005. 
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 12/1/1963, 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 
dagen. 
 
 

005 Verkiezing van de schepenen en eedaflegging 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 23/11/2006 de uitslag van onze 
gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
24/11/2006. 
De raadsleden werden geïnstalleerd en hebben de eed afgelegd. 
De voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen. 
De schepenen moeten nog verkozen worden. 
Juridische grond 



- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikelen 44 en 45 over de verkiezing van de 
schepenen. 

- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 
verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

Argumentatie 
Op 7/12/2006 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. 
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd ondertekend door 
meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 8/10/2006 
deelnamen en tevens voor elk van de kandidaat-schepenen door een meerderheid van de 
personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat-schepenen. 
De volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-schepenen : 
- mevrouw Ryken Ingrid als eerste schepen 
- de heer Verheyden Alois als tweede schepen 
- mevrouw Van Olmen Mien als derde schepen 
- mevrouw Hendrickx Anne-Marie als vierde schepen 
- de heer Bertels Jan als vijfde schepen 
- de heer Schellens Jozef 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; 
- voldoet aan de voorwaarden van artikel 45 § 1 en 2 van het Gemeentedecreet; 
- geen melding maakt van de einddatum van het mandaat noch van diegene die hem/haar 

zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat 
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 Ryken Ingrid, geboren op 1/9/1966, als eerste schepen 
- de heer Verheyden Alois geboren op 19/3/1953, als tweede schepen 
- mevrouw Van Olmen Mien, geboren op 12/10/1973,  als derde schepen 
- mevrouw Hendrickx Anne-Marie, geboren op 6/5/1960, als vierde schepen 
- de heer Bertels Jan, geboren op 21/11/1968, als vijfde schepen 
- de heer Schellens Jozef, geboren op 9/5/1954, als zesde schepen. 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse regering binnen de 20 
dagen. 
 
 

006 Beslissing tot niet-toevoeging van de OCMW-voorzitter als lid van het college 
van burgemeester en schepenen 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 23/11/2006 de uitslag van onze 
gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
24/11/2006. 
De raadsleden werden geïnstalleerd en hebben de eed afgelegd. 



De voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen. 
De schepenen werden verkozen en hebben de eed afgelegd. 
Het Gemeentedecreet bepaalt dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van rechtswege schepen is vanaf zijn verkiezing. Er is echter een overgangsbepaling 
voorzien. 
De overgangsbepaling, zoals voorzien in artikel 312 van het Gemeentedecreet, maakt het 
mogelijk dat de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan 
het college van burgemeester en schepenen niet van toepassing is. De gemeenteraad moet 
daartoe beslissen op de installatievergadering. Deze beslissing geldt tot de volgende 
volledige vernieuwing van de gemeenteraad en heeft voor gevolg dat de artikelen 270, 301 
en 303,1° van het Gemeentedecreet niet in werking treden. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikelen 44 § 3 en 312. 
- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 

verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

Argumentatie 
De overgangsbepaling, zoals voorzien in artikel 312 van het Gemeentedecreet, maakt het 
mogelijk dat de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan 
het college van burgemeester en schepenen niet van toepassing is. 
De gemeenteraad stemt over het niet-toevoegen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen. 
BESLUIT 
De voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt tot de volgende 
vernieuwing van de gemeenteraad niet toegevoegd als schepen van rechtswege aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Onthouden zich bij de stemming : Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen. 
 
 

007 Fractievorming 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde op 23/11/2006 de uitslag van onze 
gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006 geldig. Zij deelde dit mee in hun brief van 
24/11/2006. 
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, artikelen 38, zoals vervangen door artikel 5 van het 

decreet van 2/6/2006, over de vorming van fracties binnen de gemeenteraad. 
- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 

verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

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. 1 vormen één fractie onder de naam “sp.a” 
- de lijst nr. 2 vormen één fractie onder de naam “VLD” 
- de lijst nr. 5 vormen één fractie onder de naam “Groen!Open” 
- de lijst nr. 6 vormen één fractie onder de naam “Vlaams Belang” 



- de lijst nr. 7 vormen één fractie onder de naam “CD&V” 
BESLUIT 
De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op : 
- de lijst nr. 1 één fractie vormen onder de naam “sp.a” 
- de lijst nr. 2 één fractie vormen onder de naam “VLD” 
- de lijst nr. 5 één fractie vormen onder de naam “Groen!Open” 
- de lijst nr. 6 één fractie vormen onder de naam “Vlaams Belang” 
- de lijst nr. 7 één fractie vormen onder de naam “CD&V”. 
 
 

008 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 
- Organieke Wet van 8/7/1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, laatst 

gewijzigd door het decreet van 7/7/2006. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17/11/2006 over de voordrachtakte en de 

verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn. 
- Omzendbrief BA-2006/17 van 27/10/2006 : start van de lokale bestuursperiode na de 

verkiezingen van 8/10/2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de 
gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de 
OCMW-raad. 

Argumentatie 
De gemeentesecretaris heeft, uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad, 3 voordrachtakten in tweevoud ontvangen. 
De gemeentesecretaris onderzocht de voordrachtakten naar de wettelijk gestelde 
voorwaarden inzake de ontvankelijkheid en sloot de kandidatenlijst af. 
Hij 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 voordrachtakte : 
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 
vervangen. 

Bleys Joke Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Deckers Johan Diels Marleen 
Heylen Alfons August 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Kortleven Koen 

De Wijze Marie Helene Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Diels Marleen Janssens Maria 
Van Orshaegen Andy 



Van de Wouwer Kurt 
Frenken Herman Van Vaerenbergh Kim 

De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Kempen Godelieva Jordaens Maria 
Huybrechts Pieter 
Wagemans Leopold 
Marcipont Daniël 
Liedts Raphaël 

Liedts Raphaël Kempen Godelieva 
Marcipont Daniël 

Michiels Alfons Deckers Johan 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Diels Marleen 
Heylen Alfons August 

Michiels Bart Deckers Johan 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Kortleven Koen 
Heylen Patrick 

Paulis Guy Vermeulen François 
Vanhencxthoven Walter 
Van Orshaegen Liesbeth 

Roodhooft Christoph Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Snauwaert Godelieve Verrydt Vincent 
Sterckx Els Liedts Raphaël 

Marcipont Daniël 
Veraart Ben 
Huybrechts Pieter 
Jordaens Maria 

Verrydt Vincent Snauwaert Godelieve 
De voordrachtakten 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. 
Alle voorgedragen kandidaat werkende leden en hun respectievelijke kandidaat-opvolgers 
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt bijgestaan door mevrouw  Van den Broeck Katrien 
en mevrouw Beirinckx Bieke, de twee jongste raadsleden in leeftijd, met het oog op het 
waarborgen van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de stemopneming. 
De verkiezing van de OCMW-raadsleden verloopt volgens het stelsel van meervoudig 
stemrecht. Elk gemeenteraadslid beschikt over 6 stemmen. De verkiezing geschiedt bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. 
29 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemming in openbare zitting. 
Elk gemeenteraadslid krijgt 6 stembiljetten. 
De geheime stemming wordt afgesloten. Na de ophaling van de stembiljetten overhandigt de 
gemeentesecretaris 174 stembiljetten aan de voorzitter van de gemeenteraad en zijn 
bijzitters. 



De stemopneming geeft het volgende resultaat : 
- geldige stembiljetten   174 
- ongeldige stembiljetten       0 
- blanco stembiljetten        0 
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van het kandidaat-
werkend lid waarvoor een stem is uitgebracht. 
De 174 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht over de verschillende kandidaat-werkende 
leden : 
- Bleys Joke         15 stemmen 
- Deckers Johan       15 stemmen 
- De Wijze Marie-Helene     14 stemmen 
- Diels Marleen        14 stemmen 
- Frenken Herman       15 stemmen 
- Kempen Godelieva      15 stemmen 
- Liedts Raphaël         0 stemmen 
- Michiels Alfons       14 stemmen 
- Michiels Bart        15 stemmen 
- Paulis Guy         15 stemmen 
- Roodhooft Christoph     15 stemmen 
- Snauwaert Godelieve       0 stemmen 
- Sterckx Els         15 stemmen 
- Verrydt Vincent       12 stemmen 

Totaal     174 stemmen 
De 11 kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen, worden verkozen tot werkende 
leden. 
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. 
Bleys Joke Van Vaerenbergh Kim 

De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Deckers Johan Diels Marleen 
Heylen Alfons August 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Kortleven Koen 

De Wijze Marie Helene Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Diels Marleen Janssens Maria 
Van Orshaegen Andy 
Van de Wouwer Kurt 

Frenken Herman Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Kempen Godelieva Jordaens Maria 
Huybrechts Pieter 
Wagemans Leopold 



Marcipont Daniël 
Liedts Raphaël 

Michiels Alfons Deckers Johan 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Diels Marleen 
Heylen Alfons August 

Michiels Bart Deckers Johan 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Kortleven Koen 
Heylen Patrick 

Paulis Guy Vermeulen François 
Vanhencxthoven Walter 
Van Orshaegen Liesbeth 

Roodhooft Christoph Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Sterckx Els Liedts Raphaël 
Marcipont Daniël 
Veraart Ben 
Huybrechts Pieter 
Jordaens Maria 

Het proces-verbaal van de stemopneming van de geheime stemming, zoals opgemaakt door 
de gemeentesecretaris, wordt ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad, de 
raadsleden Van den Broeck en Beirinckx, 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. 
Vastgesteld wordt dat voldaan is aan de vereiste van artikel 10 van de Organieke Wet van 
8/7/1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op grond waarvan de 
OCMW-raad ten hoogste voor één derde mag bestaan uit gemeenteraadsleden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun 
opvolgers opgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad. 
De volgende werkende leden en hun respectievelijke opvolgers zijn verkozen : 
werkende leden in alfabetische volgorde. opvolgers in de volgorde waarin deze zijn 

voorbestemd om het werkend lid te vervangen. 
Bleys Joke Van Vaerenbergh Kim 

De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Deckers Johan Diels Marleen 
Heylen Alfons August 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Kortleven Koen 

De Wijze Marie Helene Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 



Bergen Lise 
Diels Marleen Janssens Maria 

Van Orshaegen Andy 
Van de Wouwer Kurt 

Frenken Herman Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Kempen Godelieva Jordaens Maria 
Huybrechts Pieter 
Wagemans Leopold 
Marcipont Daniël 
Liedts Raphaël 

Michiels Alfons Deckers Johan 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Diels Marleen 
Heylen Alfons August 

Michiels Bart Deckers Johan 
Janssens Maria 
Anthonis Joost 
Kortleven Koen 
Heylen Patrick 

Paulis Guy Vermeulen François 
Vanhencxthoven Walter 
Van Orshaegen Liesbeth 

Roodhooft Christoph Van Vaerenbergh Kim 
De Meulemeester Marleen 
Van den Bruel Renilde 
Moriau Martine 
Bergen Lise 

Sterckx Els Liedts Raphaël 
Marcipont Daniël 
Veraart Ben 
Huybrechts Pieter 
Jordaens Maria 

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 
geldige als de ongeldige en de blancostemmen, en alle nodige bewijsstukken. 
 
            namens de gemeenteraad, 
de secretaris,                   de voorzitter 
 
 
ir. F.Van Dyck                   J.Peeters 
          de raadsleden-bijzitters, 
 
 
 
 
       Van den Broeck        Beirinckx 
 



 
 

009 Verkiezing van de leden van de Politieraad 
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 
respectievelijke 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 
verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, moet de gemeenteraad 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 PLP 2 van 21/12/2000 over de verkiezing van de leden van de politieraad in 

een meergemeentezone. 
Argumentatie 
De burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris, heeft uiterlijk de laatste werkdag 
voor de verkiezing, drie voordrachtakten in tweevoud ontvangen. 
Volgende kandidaten worden voorgedragen : 
Effectieve leden Opvolgers Voordragende raadsleden 
Bergen Lise Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Hendrickx Anne-Marie Schellens Jozef 

Beirinckx Bieke 
Paulis Guy Vanhencxthoven Walter 

Vermeulen François 
Van den Broeck Katrien Beirinckx Bieke 

Van Olmen Mientje 
Van Dyck Elke Ryken Ingrid 

Bellens Peter 
Verheyden Alois Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Vervloesem Victor Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 

De Wijze Marie Helene 
Bergen Lise 
Verlinden Gunther 
Hendrickx Anne-Marie 
Moriau Martine 
Vervloesem Victor 
Schaut Christine 
Peeters Jan 
Schellens Jozef 
Bertels Jan 
Verheyden Alois 
Michiels Alfons 
Beirinckx Bieke 
Leirs Marcel 
De Cat Luc 
Van den Broeck Katrien 
Van Olmen Mientje 
Bellens Peter 
Ryken Ingrid 
Paulis Guy 
Vanhencxthoven Walter 
Vermeulen François 

Liedts Raphaël Marcipont Daniël 
Vervoort Roland 

Liedts Raphaël 
Marcipont Daniël 
Vervoort Roland 
Geypens Marleen 

Rombouts Maria Peeters Kris Peeters Kris 
Rombouts Maria 

De burgemeester onderzocht de voordrachtakten naar de wettelijk gestelde voorwaarden 



inzake de ontvankelijkheid 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 Hendrickx Anne-Marie 
Schellens Jozef 

Hendrickx Anne-Marie Schellens Jozef 
Beirinckx Bieke 

Liedts Raphaël Marcipont Daniël 
Vervoort Roland 

Paulis Guy Vanhencxthoven Walter 
Vermeulen François 

Rombouts Maria Peeters Kris 
Van den Broeck Katrien Beirinckx Bieke 

Van Olmen Mientje 
Van Dyck Elke Ryken Ingrid 

Bellens Peter 
Verheyden Alois Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Vervloesem Victor Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
De voordrachtakten en de door de burgemeester opgemaakte kandidatenlijst zijn neergelegd 
op het gemeentesecretariaat. De gemeenteraadsleden en kandidaten konden ervan 
kennisnemen tijdens de diensturen. 
De burgemeester wordt bijgestaan door mevrouw Van den Broeck Katrien en mevrouw 
Beirinckx Bieke, de twee jongste raadsleden in leeftijd, met het oog op het waarborgen van 
de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de stemopneming. 
De verkiezing van de politieraadsleden verloopt volgens het stelsel van meervoudig 
stemrecht. Elk gemeenteraadslid beschikt over 5 stemmen. De verkiezing geschiedt bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. 
29 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 145 stembiljetten aan de burgemeester en zijn bijzitters. 
De stemopneming geeft het volgende resultaat : 
- geldige stembiljetten    145 
- ongeldige stembiljetten        0 
- blanco stembiljetten         0 
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van het 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 
- Hendrickx Anne-Marie     15 stemmen 
- Liedts Raphaël       25 stemmen 
- Paulis Guy         15 stemmen 
- Rombouts Maria       10 stemmen 
- Van den Broeck Katrien    16 stemmen 
- Van Dyck Elke       16 stemmen 
- Verheyden Alois       16 stemmen 
- Vervloesem Victor      16 stemmen 

Totaal     145 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 opvolgers in de volgorde waarin deze zijn 

voorbestemd om het werkend lid te vervangen 
Bergen Lise Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Hendrickx Anne-Marie Schellens Jozef 

Beirinckx Bieke 
Liedts Raphaël Marcipont Daniël 

Vervoort Roland 
Paulis Guy Vanhencxthoven Walter 

Vermeulen François 
Van den Broeck Katrien Beirinckx Bieke 

Van Olmen Mientje 
Van Dyck Elke Ryken Ingrid 

Bellens Peter 
Verheyden Alois Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Vervloesem Victor Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Het proces-verbaal van de stemopneming van de geheime stemming, zoals opgemaakt door 
de gemeentesecretaris, wordt ondertekend door de burgemeester, de raadsleden Van den 
Broeck en Beirinckx, en de gemeentesecretaris. 
De burgemeester kondigt de verkiezingsuitslag af in openbare zitting. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de lijst van de verkozen effectieve politieraadsleden en 
van hun opvolgers opgesteld door de burgemeester. 
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 Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Hendrickx Anne-Marie Schellens Jozef 

Beirinckx Bieke 
Liedts Raphaël Marcipont Daniël 

Vervoort Roland 
Paulis Guy Vanhencxthoven Walter 

Vermeulen François 
Van den Broeck Katrien Beirinckx Bieke 

Van Olmen Mientje 
Van Dyck Elke Ryken Ingrid 

Bellens Peter 
Verheyden Alois Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Vervloesem Victor Hendrickx Anne-Marie 

Schellens Jozef 
Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld, met een aangetekende brief, gestuurd aan 
de bestendige deputatie. 
Het bevat twee afschriften van het proces-verbaal met de stembiljetten, zowel de geldige als 
de ongeldige, en alle nodige bewijsstukken. 
 
 
 



            namens de gemeenteraad, 
de secretaris,                   de burgemeester 
 
ir. F.Van Dyck                   J.Peeters 
          de raadsleden-bijzitters, 
 
 
 
       Van den Broeck        Beirinckx 
 

Door de raad, 
Bij verordening; 
De secretaris,                    De voorzitter 
 
 
 
 
ir. F.Van Dyck                    J.Peeters 
                        burgemeester 
 


