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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING 
VAN 03/01/2019 OM 20u00 
 

 
Aanwezig: Etienne De Prijcker, raadsvoorzitter 
Herman Vijt, burgemeester 
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De 
Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan Laceur, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, Kim Peelman, André 
Raemdonck, Tom Vermeire, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, 
Evelien D'hooghe, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Angel 
Dhooghe, gemeenteraadsleden 
André Reuse, algemeen directeur 
 
 
 

 
 
De uittredend voorzitter van de gemeenteraad, de heer E. De Prijcker, zit de installatievergadering voor 
tot een nieuwe voorzitter verkozen is (artikel 6 §2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur). 
Hij opent de zitting op 3 januari 2019, 20u00. 
  
Van de zitting wordt een audio-opname gemaakt, overeenkomstig artikel 278§1, 2° lid van het decreet 
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
 

 

OPENBAAR 

 

O.1 Geldigverklaring van de verkiezingen - aktename 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, meer bepaald de artikelen 203 en 204 met 
betrekking tot de bevoegdheid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 

 Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtcolleges, artikel 28 met betrekking tot de uitspraak van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6 met betrekking tot de 
installatievergadering van de gemeenteraad. 
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OVERWEGINGEN:  

 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 
d.d. 10 december 2018. 

 Bijgevolg kan heden, 3 januari 2019, worden overgegaan tot de installatie van de politieke 
organen op basis van de gevalideerde uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

AKTENAME: 

Enig artikel: Neemt akte van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 

 
 

O.2 Burgemeester - mededeling inzake de benoeming van de burgemeester en zijn eedaflegging – 
aktename 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 58 tot en 
met 61 betreffende de benoeming van de burgemeester. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

 Het ministerieel besluit van 13 december 2018 houdende de benoeming van de heer VIJT 
Herman tot burgemeester van de gemeente Hamme. 

OVERWEGINGEN:  

 De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief d.d. 10 december 2018. 

 De akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester Herman Vijt zoals ingediend bij de 
gouverneur wn. van de provincie Oost-Vlaanderen op 29 oktober 2018, werd ondertekend door 
meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 14 oktober 2018 
deelnamen en door een meerderheid van de kandidaten die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen kandidaat-burgemeester werden verkozen, met name CD&V Hamme Moerzeke. 

 Deze akte van voordracht werd door de gouverneur wn. van de provincie Oost-Vlaanderen 
ontvankelijk verklaard. 

 De eedaflegging van de heer Herman Vijt in handen van de gouverneur wn. van de provincie 
Oost-Vlaanderen ging door op 20 december 2018 zoals bevestigd bij akte van eedaflegging. 

 De akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester maakt geen melding van de einddatum 
van het mandaat. 

 De voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
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AKTENAME: 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging en benoeming van de heer Herman Vijt, 
wonende Roggemanstraat 29A, 9220 Hamme, als burgemeester met ingang van 1 januari 2019. 

 
 

O.3 Gemeenteraad - onderzoek geloofsbrieven verkozenen - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: 
o artikelen 4 tot en met 17 betreffende de organisatie van de gemeenteraad 

 Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en 
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden, in het bijzonder: 

o artikel 7, §1 met betrekking tot het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden zoals 
vermeld in artikel 4, §1 en §3 van het decreet over het lokaal bestuur 

o artikelen 8, 11, 15, 57 en 58 betreffende de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van 
Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het 
Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

OVERWEGINGEN:  

 De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief d.d. 10 december 2018. 

 Het feit dat er bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 werd vastgelegd dat het 
aantal te verkiezen gemeenteraadsleden voor Hamme 27 bedraagt. 

 De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die alle verkozenen die opgeroepen 
zijn om de eed af te leggen, moeten voorleggen en waaruit blijkt dat ze op een wettige wijze zijn 
verkozen en dat er tegen hun verkiezing geen bezwaren zijn. De geloofsbrieven omvatten: 

o een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister, 
o een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, 
o verklaring op eer dat een verkozene zich niet bevindt in een van de gevallen van 

onverenigbaarheid zoals bepaald in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. 

 Alle geloofsbrieven van de verkozenen werden tijdig ingediend en ter inzage gelegd conform de 
decretale bepalingen ter zaken. 

 De verkozenen betreffen, in alfabetische volgorde, volgende personen: 
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o De Graef Jan 
o De Graef Kurt 
o De Keyser Mieke 
o De Mey Luc 
o De Vos Lien 
o D'hooghe Evelien 
o Dhooghe Nadia 
o Geerinck Anneken 
o Ketels Jean 
o Laceur Jan 
o Mettepenningen Koen 
o Michils Mario 
o Onghena Agnes 
o Peelman Kim 
o Peeters Lotte 
o Raemdonck André 
o Rosschaert Jan 
o Tokgoz Mustafa 
o Unan Gülcan 
o Van der Vorst Leon 
o Van Gaeveren Frans 
o Vanhoyweghen Christel 
o Vermeire Tom 
o Verschelden Ann 
o Verschelden Paul 
o Vijt Herman 
o Waterschoot Tom 

 De volgende verkozene heeft schriftelijk op 18 december 2018 laten weten afstand te doen van 
zijn mandaat: 

o Verschelden Paul. 

 De volgende opvolger komt in aanmerking om het mandaat van Verschelden Paul op te nemen; 
en heeft meegedeeld dit te willen opnemen: 

o Peelman Henri als eerste opvolger op lijst Open VLD. 

 Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd 
worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een 
situatie van onverenigbaarheid bevinden. 

 De geloofsbrieven van de beëdigde burgemeester dienen niet meer te worden onderzocht. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van volgende verkozene: 
Verschelden Paul. 

Artikel 2: De geloofsbrieven van volgende verkozenen en opvolger, in alfabetische volgorde, werden 
onderzocht. 

DE GRAEF Jan 

DE GRAEF Kurt 

DE KEYSER Mieke 
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DE MEY Luc 

DE VOS Lien 

D'HOOGHE Evelien 

DHOOGHE Nadia 

GEERINCK Anneken 

KETELS Jean 

LACEUR Jan 

METTEPENNINGEN Koen 

MICHILS Mario 

ONGHENA Agnes 

PEELMAN Henri 

PEELMAN Kim 

PEETERS Lotte 

RAEMDONCK André 

ROSSCHAERT Jan 

TOKGOZ Mustafa 

UNAN Gülcan 

VAN DER VORST Leon 

VAN GAEVEREN Frans 

VANHOYWEGHEN Christel 

VERMEIRE Tom 

VERSCHELDEN Ann 

WATERSCHOOT Tom 

Artikel 3: De geloofsbrieven van de verkozenen en opvolger zoals vermeld in artikel 2 van dit besluit 
worden goedgekeurd zodat zij toegelaten kunnen worden tot de eedaflegging. 

 
 

O.4 Gemeenteraad - installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging – aktename – vaststelling 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: 
o artikelen 4 tot en met 17 betreffende de organisatie van de gemeenteraad, 
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o artikel 59 met betrekking tot de eedaflegging van de burgemeester. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

 Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en 
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden, in het bijzonder: 

o artikel 7, §1 met betrekking tot het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden zoals 
vermeld in artikel 4, §1 en §3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur, 

o artikelen 8, 11, 15, 57 en 58 betreffende de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van 
Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het 
Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten. 

OVERWEGINGEN:  

 De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief d.d. 10 december 2018. 

 Het feit dat er bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 werd vastgelegd dat het 
aantal te verkiezen gemeenteraadsleden voor Hamme 27 bedraagt. 

 De volgende verkozene heeft schriftelijk op 18 december 2018 laten weten afstand te doen van 
zijn mandaat:  

o Verschelden Paul. 

 De volgende opvolger komt in aanmerking om het mandaat van Verschelden Paul op te nemen; 
en heeft meegedeeld dit te willen opnemen: 

o Peelman Henri als eerste opvolger op lijst Open VLD. 

 Het nazicht, in het kader van het onderzoek van de geloofsbrieven, van de stukken zoals 
voorgeschreven in 'omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van 
de lokale en provinciale bestuursperiode' van elke verkozene, met name een recent uittreksel uit 
het bevolkings- of rijksregister, een recent uittreksel uit het strafregister model 1 en een 
verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals 
voorzien in het decreet over het lokaal bestuur. 

 Het voormeld onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de 
gemeenteraad in zitting van heden 3 januari 2019, zoals voorgeschreven in artikel 6, §3 van het 
decreet over het lokaal bestuur, waaruit blijkt dat de verkozenen en opvolgers voldoen aan de 
voorwaarden om te worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid en dat aldus de geloofsbrieven 
werden goedgekeurd. 

 De verkozen gemeenteraadsleden en opvolgers 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 van de installatievergadering, zoals voorgeschreven in artikel 6, §3 van het 
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, na daartoe in alfabetische volgorde door 
hem te zijn opgeroepen; 
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 Aldus leggen de volgende personen de decretaal voorgeschreven eed af:  
 
 
 

DE GRAEF Jan 

DE GRAEF Kurt 

DE KEYSER Mieke 

DE MEY Luc 

DE VOS Lien 

D'HOOGHE Evelien 

DHOOGHE Nadia 

GEERINCK Anneken 

KETELS Jean 

LACEUR Jan 

METTEPENNINGEN Koen 

MICHILS Mario 

ONGHENA Agnes 

PEELMAN Henri 

PEELMAN Kim 

PEETERS Lotte 

RAEMDONCK André 

ROSSCHAERT Jan 

TOKGOZ Mustafa 

UNAN Gülcan 

VAN DER VORST Leon 

VAN GAEVEREN Frans 

VANHOYWEGHEN Christel 

VERMEIRE Tom 

VERSCHELDEN Ann 

WATERSCHOOT Tom 

 Herman Vijt heeft, als burgemeester, reeds zijn eed afgelegd in handen van de 
provinciegouverneur wn. op 20 december 2018 en dient aldus de eed niet meer af te leggen 
gezien deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid, overeenkomstig 
artikel 59 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

AKTENAME - VASTSTELLING met algemene instemming: 

Artikel 1: Neemt akte van de afstand van mandaat van verkozene Verschelden Paul en de aanvaarding 
van mandaat door Peelman Henri als eerste opvolger. 

Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de verkozenen in handen van de 
voorzitter en stelt vast dat de volgende personen, in alfabetische volgorde, wettelijk geïnstalleerd zijn als 
gemeenteraadslid. 
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DE GRAEF Jan     
DE GRAEF Kurt     
DE KEYSER Mieke     
DE MEY Luc   
DE VOS Lien     
D'HOOGHE Evelien 
DHOOGHE Nadia     
GEERINCK Anneken 
KETELS Jean     
LACEUR Jan     
METTEPENNINGEN Koen     
MICHILS Mario     
ONGHENA Agnes 
PEELMAN Henri 
PEELMAN Kim     
PEETERS Lotte     
RAEMDONCK André     
ROSSCHAERT Jan     
TOKGOZ Mustafa     
UNAN Gülcan     
VAN DER VORST Leon 
VAN GAEVEREN Frans     
VANHOYWEGHEN Christel     
VERMEIRE Tom     
VERSCHELDEN Ann     
VIJT Herman     
WATERSCHOOT Tom 

Artikel 3: Neemt akte van het feit dat er geen raadsleden verhinderd zijn. 

 
 

O.5 Gemeenteraad - rangorde van de gemeenteraadsleden - vaststelling - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 125 van de Nieuwe Gemeentewet dat voorziet in de mogelijkheid dat de ambtenaar van 
de burgerlijke stand bij verhindering tijdelijk vervangen wordt door de burgemeester, een 
schepen of een raadslid in volgorde van hun benoeming. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: 
o artikel 6, §7 dat bepaalt dat de rangorde van de gemeenteraadsleden tijdens de 

installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging 
van de gemeenteraadsleden vastgesteld wordt en waarbij de voorrangsregeling wordt 
bepaald. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 
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 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van 
Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het 
Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten. 

OVERWEGINGEN:  

 De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt in eerste instantie bepaald door hun 
anciënniteit. 

 De anciënniteit van de raadsleden omvat de gehele tijdsduur tijdens dewelke een 
gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente wat inhoudt 
dat de anciënniteit onderbroken mag zijn opgebouwd. 

 Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van 
de gemeenteraad het hoogste aantal stemmen 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. Aldus 
wordt de rangorde als volgt berekend, aan de hand van de reeds eerder opgedane anciënniteit 
en aan de hand van het aantal behaalde stemmen:  

NAAM ANCIËNNITEIT NAAMSTEMMEN 

RAEMDONCK André 30 jaar 318 

VIJT Herman 24 jaar 2579 

DE MEY Luc 24 jaar 967 

VERSCHELDEN Ann 18 jaar 1128 

VAN GAEVEREN Frans 18 jaar 624 

WATERSCHOOT Tom 18 jaar 612 

VERMEIRE Tom 18 jaar 551 

METTEPENNINGEN Koen 12 jaar 896 

GEERINCK Anneken 12 jaar 464 

PEELMAN Henri 12 jaar 326 

DE KEYSER Mieke 7 jaar 9 maand 910 

PEETERS Lotte 6 jaar 636 

DE GRAEF Jan 6 jaar 554 

VANHOYWEGHEN Christel 6 jaar 541 

LACEUR Jan 6 jaar 391 

VAN DER VORST Leon 6 jaar 289 

ONGHENA Agnes 5 jaar 2 maand 280 

DE VOS Lien 2 jaar 9 maand 566 

MICHILS Mario 1 jaar 1 maand 376 

TOKGOZ Mustafa 0 789 

D'HOOGHE Evelien 0 545 

DE GRAEF Kurt 0 465 

UNAN Gülcan 0 451 

PEELMAN Kim 0 395 

KETELS Jean 0 372 

ROSSCHAERT Jan 0 331 

DHOOGHE Nadia 0 265 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Enig artikel: de hierna volgende lijst van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld: 

 1 RAEMDONCK André 

2 VIJT Herman 

3 DE MEY Luc 

4 VERSCHELDEN Ann 

5 VAN GAEVEREN Frans 

6 WATERSCHOOT Tom 

7 VERMEIRE Tom 

8 METTEPENNINGEN Koen 

9 GEERINCK Anneken 

10 PEELMAN Henri 

11 DE KEYSER Mieke 

12 PEETERS Lotte 

13 DE GRAEF Jan 

14 VANHOYWEGHEN Christel 

15 LACEUR Jan 

16 VAN DER VORST Leon 

17 ONGHENA Agnes 

18 DE VOS Lien 

19 MICHILS Mario 

20 TOKGOZ Mustafa 

21 D’HOOGHE Evelien 

22 DE GRAEF Kurt 

23 UNAN Gülcan 

24 PEELMAN Kim 

25 KETELS Jean 

26 ROSSCHAERT Jan 

27 DHOOGHE Nadia 
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O.6 Gemeenteraad - verkiezing voorzitter gemeenteraad - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en 
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder: 

o artikel 58 met betrekking tot de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: 
o artikel 6 met betrekking tot de organisatie van de installatievergadering van de 

gemeenteraad. 
o artikel 7 met betrekking tot de verkiezing van een gemeenteraadsvoorzitter. 
o artikel 69 dat bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter 

van de OCMW-raad is. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

OVERWEGINGEN:  

 De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief d.d. 10 december 2018. 

 De benodigde akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, Laceur Jan, ondertekend door 
meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door 
de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden 
verkozen, werd tijdig overhandigd aan de algemeen directeur op 18 december 2018, zijnde 
uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van heden 3 januari 2019. Aldus kan de akte 
van voordracht ontvankelijk verklaard worden, conform artikel 7, §1 en §2 van het decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 De gemeenteraadsleden, waaronder de kandidaat-voorzitter, legden hun eed af tijdens de 
installatievergadering van heden 3 januari 2019. 

 De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de 
voorzitter van de installatievergadering, die de ontvankelijkheid van deze akte van voordracht 
dient vast te stellen conform artikel 7, §3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. Aldus stelt de voorzitter van de installatievergadering vast dat: 

o De gedagtekende akte van voordracht tijdig is ingediend. 
o De voorgedragen kandidaat de Belgische nationaliteit bezit. 
o De voorgedragen kandidaat door voldoende gemeenteraadsleden gesteund wordt. 

 Aldus stelt de voorzitter van de installatievergadering vast dat de akte van voordracht van 
kandidaat-voorzitter ontvankelijk is. 

 De geloofsbrieven van de kandidaat-voorzitter werden onderzocht tijdens de 
installatievergadering van heden 3 januari 2019 en ontvankelijk verklaard zodat vastgesteld kan 
worden dat de kandidaat-voorzitter 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. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, 
Laceur Jan. 

Artikel 2: De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Laceur Jan, wordt verkozen verklaard als voorzitter van 
de gemeenteraad vanaf heden 3 januari 2019. 

  

De uittredende voorzitter van de gemeenteraad geeft het voorzitterschap door aan de nieuw verkozen 
voorzitter J.Laceur. 

Raadsvoorzitter J.Laceur dankt uittredend voorzitter E.De Prijcker. 

 
 

O.7 Gemeenteraad - vorming van de fracties - vaststelling - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: 
o artikel 36 met betrekking tot de fractievorming. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van 
Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het 
Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten. 

OVERWEGINGEN:  

 De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief d.d. 10 december 2018. 

 Het feit dat er bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 werd vastgelegd dat het 
aantal te verkiezen gemeenteraadsleden voor Hamme 27 bedraagt. 

 Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen in principe één fractie. 

 Geen enkele lijst diende een akte van fractievorming in. 

 Er zijn geen lijsten die zich hebben verenigd om één fractie te vormen. 

 Overwegende dat de fracties bijgevolg als dusdanig zullen worden bepaald: 
o De gemeenteraadsleden verkozen op de lijst CD&V Hamme Moerzeke vormen één 

fractie onder de naam CD&V Hamme Moerzeke. 
o De gemeenteraadsleden verkozen op de lijst N-VA vormen één fractie onder de naam 

N-VA. 
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o De gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Open VLD vormen één fractie onder de 
naam Open VLD 

o De gemeenteraadsleden verkozen op de lijst sp.a vormen één fractie onder de naam 
sp.a. 

o De gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Vlaams Belang vormen één fractie onder 
de naam Vlaams Belang. 

o De gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Groen vormen één fractie onder de naam 
Groen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Enig artikel: 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst CD&V Hamme Moerzeke één 
fractie vormen onder de naam CD&V Hamme Moerzeke. 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst N-VA één fractie vormen 
onder de naam N-VA. 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Open VLD één fractie 
vormen onder de naam Open VLD. 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst sp.a één fractie vormen 
onder de naam sp.a 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Vlaams Belang één fractie 
vormen onder de naam Vlaams Belang. 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Groen één fractie vormen 
onder de naam Groen. 

 
 

O.8 College van burgemeester en schepenen - verkiezing van de schepenen en bepaling van hun 
rangorde - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: 
o artikelen 42 tot en met 49 betreffende de organisatie van het college van burgemeester 

en schepenen. 
o artikel 51 dat bepaalt dat de burgemeester de voorzitter is van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van 
Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het 
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bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het 
Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten. 

OVERWEGINGEN:  

 De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 De geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief d.d. 10 december 2018. 

 Het feit dat er bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 werd vastgelegd dat het 
maximum aantal te verkiezen schepenen voor Hamme 5 bedraagt. 

 De gemeenteraadsleden legden hun eed af in de installatievergadering van heden 3 januari 
2019. 

 Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de 
algemeen directeur op 18 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad. 

 De algemeen directeur heeft op 20 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van 
voordracht aan de burgemeester bezorgd. 

 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 vijf kandidaat-schepenen voorgedragen. 

 Het aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het maximum aantal schepenen niet, en 
dus 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:  

Naam schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger(s) 

De Graef Jan Eerste schepen /   

Vermeire Tom Tweede schepen 3 januari 2022 Rosschaert Jan 

De Mey Luc Derde schepen /   

Mettepenningen Koen Vierde schepen /   

Peeters Lotte Vijfde schepen /   

 Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd. 

 Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid. 

 De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor kandidaat-schepen Vermeire Tom maakt 
melding van de einddatum van het mandaat, zijnde 3 januari 2022. 

 De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor kandidaat-schepen Vermeire Tom maakt 
eveneens melding van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat, zijnde 
Rosschaert Jan. 

 Het college van burgemeester en schepenen moet bestaan uit personen van verschillend 
geslacht. De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan deze vereiste. 

 Aldus kan worden overgegaan tot de eedaflegging van de schepenen (die hun mandaat 
opnemen vanaf heden) in handen van de burgemeester, waarop de burgemeester de 
schepenen, volgens de rangorde, uitnodigt om de eed af te leggen zoals voorzien in artikel 44, 
1°lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, namelijk: 'Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.' 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen. 

Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van het vastgelegd aantal schepenen, met name vijf. 

Artikel 3: De volgende voorgedragen kandidaat-schepenen en opvolger worden verkozen verklaard in de 
rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De gemeenteraad 
neemt akte van de eedaflegging van de schepenen. 

Naam schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger(s) 

De Graef Jan Eerste schepen / / 

Vermeire Tom Tweede schepen 3 januari 2022 Rosschaert Jan 

De Mey Luc Derde schepen / / 

Mettepenningen Koen Vierde schepen / / 

Peeters Lotte Vijfde schepen / / 

  

Burgemeester Herman Vijt neemt het voorzitterschap waar voor behandeling van het volgende 
agendapunt. 

 
 

O.9 Politieraad - verkiezing van de leden van de politieraad - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van de en geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (hierna WGP genoemd), in het bijzonder: 

o artikelen 12 tot en met 24 betreffende de samenstelling van de politieraad en het 
politiecollege 

o artikelen 12 en 13 betreffende het aantal te verkiezen politieraadsleden 
o artikel 18 dat bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft 

tijdens de installatieraad van de gemeenteraad, of ten laatste binnen 10 dagen; dat 
aldus de installatieraad van heden kan overgaan tot de verkiezing van de leden van de 
politieraad. 

 Het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad 
van de leden van de politieraad. 

 Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en 
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden, in het bijzonder: 
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o artikel 7, §1 met betrekking tot het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden zoals 
vermeld in artikel 4, §1 en §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode. 

 De ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie 
van de politieraadsleden van een meergemeente-politiezone. 

 Het besluit van de politieraad Hamme-Waasmunster in zitting van 18 december 2018 met 
betrekking tot de vaststelling van het aantal leden van de nieuwe politieraad. 

 De beslissingen van de gemeenteraad van 3 januari 2019 tot installatie van de 
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde. 

OVERWEGINGEN:  

 Artikel 18 WGP 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. 

 Conform artikelen 12 en 13 WGP bestaat de politieraad van de politiezone Hamme 
Waasmunster, als meergemeentezone met een bevolking van 25001 tot 50000 inwoners, uit 17 
leden, waarvan de gemeenteraad van Hamme 12 leden dient aan te duiden en de gemeenteraad 
van Waasmunster 5 leden dient aan te duiden, volgens de proportionele verdeling op grond van 
de bevolkingscijfers. 

 De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 12, 2° lid WGP over te gaan tot verkiezing van 12 
leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad. 

 De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtsakten 
vastgesteld op 13 december 2018, 10 uur. 

 De burgemeester heeft op 7 december 2018 aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota 
bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtsakten en over de 
regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van de kandidaten. 

 Er werden 6 voordrachtsakten met 15 effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester 
Herman Vijt. 

 Elk van de 27 gemeenteraadsleden beschikt, overeenkomstig artikel 16 WGP, over 8 stemmen. 

 De op 13 december 2018 ingediende voordrachtsakten overeenkomstig artikel 16 WGP en het 
Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de 
leden van de politieraad en inzonderheid de artikelen 2, 4 en 5 van het Koninklijk Besluit. 

 De voordrachtsakten vermelden de 15 effectieve kandidaten en hun eventuele opvolgers. Aldus 
bestaat de kandidatenlijst, in alfabetische volgorde, uit volgende kandidaten, zoals opgemaakt 
door de burgemeester conform artikel 7 van het voornoemd KB uit:  

Naam, voornaam, hoofdverblijf Geboortedatum Beroep 

A. Kandidaat werkend lid: 
De Keyser Mieke Maria Jozef Frans 
De Pannestraat 4 
9220 Hamme 
 
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

23 april 1965 Bediende 

A. Kandidaat werkend lid: 
De Vos Lien 

31 januari 1986 Teammanager 
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Sint Bernarduswijk 9 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers 
/ 

A. Kandidaat werkend lid: 
Geerinck Anneken 
Pannenkouter 7 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

9 december 1959 Huisvrouw 

A. Kandidaat werkend lid: 
Ketels Jean Kamiel Irena 
Hospitaalstraat 46 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

16 december 1952 Gepensioneerd 

A. Kandidaat werkend lid: 
Laceur Jan Franck Christine Maria 
Jules De Brouwerpark 44 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

5 maart 1971 Raadgevend ingenieur 

A. Kandidaat werkend lid: 
Michils Mario Caroline Henri 
Ripipiaberg 23 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

21 oktober 1964 Arbeider 

A. Kandidaat werkend lid: 
Onghena Agnes 
Evangeliestraat 95 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

11 februari 1957 Stafmedewerker 

A. Kandidaat werkend lid: 
Peelman Kim 
De Ring 1/11 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

23 maart 1976 Zelfstandige 

A. Kandidaat werkend lid: 
Raemdonck André Armand Césarine 
Evangeliestraat 44 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
Rosschaert Jan 
Hospitaalstraat 31 
9220 Hamme 

14 juli 1956 
  
1 oktober 1962 

Docent/stafmedewerker 
  
Bediende 

A. Kandidaat werkend lid: 
Rosschaert Jan 

1 oktober 1962 Bediende 
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Hospitaalstraat 31 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

A. Kandidaat werkend lid: 
Tokgoz Mustafa 
Verbindingsstraat 39 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

31 juli 1984 Leraar 

A. Kandidaat werkend lid: 
Van der Vorst Leon 
Toekomststraat 52 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
Michils Mario Caroline Henri 
Ripipiaberg 23 
9220 Hamme 

   
25 juni 1950 
  
21 oktober 1964 

  
Gepensioneerd 
  
 
Arbeider 

A. Kandidaat werkend lid: 
Van Gaeveren Frans 
Durmebrug 5 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
D’hooghe Evelien 
Ekelbeke 255 
9220 Hamme 

   
31 augustus 1956 
  
14 mei 1984 

  
Boekhouder 
  
Zelfstandige 

A. Kandidaat werkend lid: 
Vanhoyweghen Christel Albert Bertha 
Neerlandt 74 
9220 Hamme  
B. Kandidaat opvolgers: 
/ 

11 september 1971 Ergotherapeute/docente 

A. Kandidaat werkend lid: 
Waterschoot Tom 
Biezestraat 37/12 
9220 Hamme 
B. Kandidaat opvolgers: 
D’hooghe Evelien 
Ekelbeke 255 
9220 Hamme 

17 januari 1971 
  
14 mei 1984 

Zelfstandige 
  
Zelfstandige 

 De voordrachtsakten werden ondertekend door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad 
die de voordracht doen: 

o De Graef Jan 
o De Keyser Mieke 
o D'hooghe Evelien 
o Dhooghe Nadia 
o Geerinck Anneken 
o Laceur Jan 
o Michils Mario 
o Onghena Agnes 
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o Peelman Kim 
o Peeters Lotte 
o Raemdonck André 
o Rosschaert Jan 
o Unan Gülcan 
o Van der Vorst Leon 
o Van Gaeveren Frans 
o Vermeire Tom 
o Waterschoot Tom 

 Alle kandidaten effectieve leden en kandidaten opvolgers voldoen aan de voorwaarden om 
verkozen te worden tot politieraadslid. 

 De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de 
stemming en de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden. 
 

 Gelet op het feit dat in openbare vergadering en bij geheime stemming wordt overgegaan tot de 
verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers in één stemronde, waarbij de burgemeester 
wordt bijgestaan door Lotte Peeters en Gülcan Unan, zijnde de jongste gemeenteraadsleden in 
leeftijd, voor de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming. 

 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 burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming 
geopend. 

 Aldus nemen 27 raadsleden deel aan de stemming en ontvangt ieder raadslid 8 stembiljetten. Op 
elk stembiljet mag maximum één stem uitgebracht worden. 

 In de loop van de stemprocedure worden de acht oorspronkelijke stembiljetten van raadslid 
Evelien D'hooghe op haar vraag verscheurd; er worden haar acht nieuwe stembiljetten 
overhandigd. 

 De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en 
meegedeeld dat er overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten. 

 Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt (27) en het aantal stemmen per 
raadslid (8), moeten er 216 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 216 stembiljetten in de 
stembus aangetroffen zijn. 

 216 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen. Er ontbreken dus geen stembiljetten.  

 De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 
1. 0 ongeldige stembiljetten 
2. 0 blanco stembiljetten 
3. 216 geldige stembiljetten 

 De op deze 216 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 
 

Naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid Aantal bekomen stemmen 

De Keyser Mieke Maria Jozef Frans  17 

De Vos Lien  17 

Geerinck Anneken  17 

Ketels Jean Kamiel Irena  17 

Laceur Jan Franck Christine Maria  17 

Michils Mario Caroline Henri  5 

Onghena Agnes  7 

Peelman Kim  17 

Raemdonck André Armand Césarine  17 
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Rosschaert Jan  0 

Tokgoz Mustafa  17 

Van der Vorst Leon  19 

Van Gaeveren Frans  16 

Vanhoyweghen Christel Albert Bertha  17 

Waterschoot Tom  16 

 Aldus zijn de volgende 12 kandidaat effectieve leden effectief verkozen: 

Naam en voornaam van het 
verkozen effectief lid 

Naam en voornamen van de opvolgers in de volgorde waarin 
die zijn voorbestemd om het effectief lid te vervangen 

De Keyser Mieke Maria Jozef 
Frans 

  

De Vos Lien   

Geerinck Anneken   

Ketels Jean Kamiel Irena   

Laceur Jan Franck Christine 
Maria 

  

Peelman Kim   

Raemdonck André Armand 
Césarine 

 Rosschaert Jan 

Tokgoz Mustafa   

Van der Vorst Leon  Michils Mario Caroline Henri 

Van Gaeveren Frans  D'hooghe Evelien 

Vanhoyweghen Christel Albert 
Bertha 

  

Waterschoot Tom  D'hooghe Evelien 

 

 Gelet op de door de burgemeester opgestelde lijst van de verkozen effectieve leden en van hun 
opvolgers overeenkomstig artikel 12 van het voornoemde KB. 

 De verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door: 
o de 12 verkozen kandidaat effectieve leden 
o de 4 opvolgers van de verkozen kandidaten 

 Geen enkel effectief lid bevindt zich in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald 
in artikel 15 WGP. 

 Ter zitting worden geen opmerkingen gemaakt bij het verloop van de stemverrichtingen, 
inzonderheid de geheime stemming en stemopneming. 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: Het proces-verbaal over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de 
stemopneming, zoals opgemaakt overeenkomstig artikel 13 van voornoemd Koninklijk Besluit, wordt 
staande de zitting ondertekend door de burgemeester-voorzitter, de gemeenteraadsleden die hem 
bijstaan en de algemeen directeur. Er zijn geen andere gemeenteraadsleden die de wens uitdrukken om 
het proces-verbaal mee te ondertekenen. 

Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van hierboven beschreven stemming, stemopneming en 
verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Hamme 
Waasmunster. Na ondertekening kondigt de burgemeester-voorzitter de verkiezingsuitslag af, in 
openbare zitting, waarbij opsomming wordt gegeven van de verkozen effectieve leden en hun opvolgers. 
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Artikel 3: De gemeenteraad neemt akte van de verkiezing van volgende 12 leden tot effectieve leden, en 
opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone Hamme Waasmunster: 

Naam en voornaam van het 
verkozen effectief lid 

Naam en voornamen van de opvolgers in de volgorde waarin die zijn 
voorbestemd om het effectief lid te vervangen 

De Keyser Mieke Maria Jozef 
Frans 

  

De Vos Lien   

Geerinck Anneken   

Ketels Jean Kamiel Irena   

Laceur Jan Franck Christine Maria   

Peelman Kim   

Raemdonck André Armand 
Césarine 

 Rosschaert Jan 

Tokgoz Mustafa   

Van der Vorst Leon  Michils Mario Caroline Henri 

Van Gaeveren Frans  D'hooghe Evelien 

Vanhoyweghen Christel Albert 
Bertha 

  

Waterschoot Tom  D'hooghe Evelien 

Artikel 4: Overeenkomstig artikel 18bis WGP en artikel 15 van het voornoemd KB wordt het dossier van 
de verkiezing van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar toegezonden aan de Bestendige 
Deputatie. 

Raadsvoorzitter J. Laceur neemt opnieuw het voorzitterschap over. 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting gesloten. 
 

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde. 
 
 

Namens de gemeenteraad: 
 

        Etienne De Prijcker 
        uittredend raadsvoorzitter 
 
 
 
 
André Reuse       Jan Laceur 
algemeen directeur      raadsvoorzitter 
 


