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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Aktename van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 

inzake de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 

14.10.2018. 

De beslissing van het gemeentelijk hoofdbureau waarbij de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 werd vastgesteld, diende te worden  

voorgelegd aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.  Deze Raad is een administratief 

rechtscollege. 

 

Ook wanneer er tegen de verkiezingen geen bezwaar is ingediend – zoals in Harelbeke het 

geval is - moet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verdeling van de zetels tussen de 

partijen en de rangorde van verkiezing van titularissen en opvolgers onderzoeken.  Zo 

nodig wijzigt de Raad ambtshalve de zetelverdeling en de rangorde.    Bij gebreke aan 

bezwaar kan de Raad de verkiezingen niet vernietigen. 

 

Een en ander dient te gebeuren binnen de 75 dagen na de dag van de verkiezingen (art. 

203 van het decreet van 08.07.2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 

verkiezingen, verder afgekort als LPKD).   

 

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft bij beslissing van 05.12.2018 vastgesteld dat 

het gemeentelijk hoofdbureau op 14.10.2018 de zetelverdeling tussen de lijsten en de 

rangorde binnen de lijsten van effectieven en opvolgers correct heeft bepaald.  Bijgevolg 

werd de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Harelbeke dd. 

14.10.2018 geldig bevonden. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 

van 05.12.2018 waarbij: 

 

- de zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde van de raadsleden en hun 

opvolgers, blijkend uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 

de gemeenteraadsverkiezingen van de stad Harelbeke van 14.10.2018, juist wordt 

bevonden; 

- dienvolgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de stad Harelbeke op 

14.10.2018 geldig wordt verklaard. 

 

 

2 Aktename van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. 

De burgemeester wordt door de Vlaamse regering benoemd.  Deze benoeming gebeurt in 

principe uit de verkozenen van de gemeenteraad van Belgische nationaliteit.  Deze 

verkozenen kunnen daartoe kandidaten voordragen (art. 58 par. 1 van het decreet lokaal 

bestuur, verder afgekort als DLB).   

 

Alvorens zijn/haar ambt op te nemen moet de burgemeester de eed afleggen.  Tot zolang 

blijft de uittredende burgemeester in functie. 

 



De heer Alain Top werd als burgemeester aan de Vlaamse regering voorgedragen.  

Normaliter volgt een benoeming en een eedaflegging vóór 01.01.2019.  De gemeenteraad 

dient daarvan dan op 02.01.2019 akte te nemen. 

 

Tot zolang de nieuwe burgemeester niet de eed heeft afgelegd blijft de oude burgemeester 

in functie. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad neemt, desgevallend, akte van de benoeming en de eedaflegging van 

de heer Alain Top las burgemeester van de stad Harelbeke vanaf 01.01.2019. 

 

 

3 Onderzoek van de geloofsbrieven van de gemeenteraadsleden en 

eedaflegging. 

Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 

gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun mandaat 

op door de eedaflegging. 

 

Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de verkozen 

gemeenteraadsleden door de gemeenteraad te worden onderzocht (art. 6 par. 3 decreet 

lokaal bestuur, DLB).  Pas na goedkeuring van de geloofsbrieven mogen de verkozenen 

voor de gemeenteraad tot de eedaflegging worden toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

- de betrokken verkozenen voor de gemeenteraad nog voldoen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

- zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap 

of de uitoefening van een ambt of betrekking bevinden.  Mocht dit wel zo zijn, dan 

wordt het raadslid geacht afstand te doen van zijn mandaat. 

 

De raad wordt verzocht, met betrekking tot voornoemde personen effectief verkozenen, 

kennis te nemen van: 

 

- een recent uittreksel uit de bevolkingsregisters; 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1; 

- een verklaring op eer betreffende het zich niet bevinden in een van de gevallen 

voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur en andere wetgeving. 

 

De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zal verslag doen van het onderzoek van de 

geloofsbrieven betreffende de dames en heren 1. Rita Beyaert, 2. Willy 

Vandemeulebroucke, 3. André Vanassche, 4. Alain Top, 5. Francis Pattyn, 6.  David 

Vandekerckhove, 7. Rik Vandenabeele, 8. Rosanne Mestdagh, 9. Kathleen Duchi, 10. Inge 

Bossuyt, 11. Dominique Windels, 12. Tijs Naert, 13. Lynn Callewaert, 14. Patrick Claerhout, 

15. Fleur De Buck, 16. Melissa Depraetere, 17. Louis Byttebier, 18. Filip Lainez, 19. Thomas 

Guillemyn, 20. Koen Opsomer, 21. Gwenny Meyfroid, 22. Elke Vlaeminck, 23. Wouter 

Bouckaert, 24. Lise-Marie Platteau, 25. Nancy Debeerst, 26. Wout Patyn, 27. Heidi Sohier, 

28. Brecht Vandeburie. 

 

Na goedkeuring van de geloofsbrieven zullen de verkozenen uitgenodigd worden om de 

eed af te leggen in handen van de uittredende  voorzitter van de gemeenteraad.  De 

uittredende voorzitter van de gemeenteraad die zelf als gemeenteraadslid is herkozen legt 

de eed af in handen van de burgemeester. 

 



De uit te spreken eedformule is de volgende: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen”. 

 

Indien de heer Alain Top al de eed heeft afgelegd als nieuwe burgemeester met ingang 

van 01.01.2019, dan worden wel zijn geloofsbrieven als gemeenteraadslid onderzocht (dit 

moet sowieso gebeuren), maar dan moet hij niet de eed als gemeenteraadslid afleggen.  

De eed als burgemeester afgelegd in de handen van de provinciegouverneur geldt als 

eedaflegging als gemeenteraadslid (art. 59 tweede lid DLB). 

 

Verkozen gemeenteraadsleden die aanwezig zijn op de installatievergadering en die de eed 

niet hebben afgelegd worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat (art. 6 

par. 4 DLB).  De gemeenteraad moet daarvan dan akte nemen. 

 

Verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatievergadering en die, 

nadat ze daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de 

eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun 

mandaat (art. 6 par. 5 DLB).  Ook daarvan dient de gemeenteraad dan akte te nemen. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

- de gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de voormelde effectief verkozenen 

voor de gemeenteraad goed en laat hen, eventueel met uitzondering van 

burgemeester Alain Top (zie hiervoor), toe tot de eedaflegging; 

- de gemeenteraad neemt akte van deze eedafleggingen en stelt vast dat de 

betrokkenen daardoor hun mandaat hebben opgenomen. 

 

4 Aktename van de afstand van mandaat door effectief verkozenen. 

Een verkozen gemeenteraadslid kan vóór zijn installatie expliciet afstand doen van zijn 

mandaat.  Dit houdt in dat de verkozene niet wenst geïnstalleerd te worden.   

 

De afstand dient schriftelijk te gebeuren en is gericht aan de voorzitter van de 

gemeenteraad.  De afstand wordt definitief zodra de gemeenteraad daarvan kennis neemt 

(art. 8 decreet lokaal bestuur, DLB).  Tot zolang kan de afstand – zelfs mondeling - worden 

ingetrokken. Indien een verkozene schriftelijk afstand doet, dan dient de gemeenteraad 

daarvan akte te nemen. 

 

Volgende verkozenen voor de gemeenteraad hebben afstand gedaan: 

 

- de heer Michaël Vannieuwenhuyze bij schriftelijke verklaring van 09.11.2018, ter 

kennis gebracht aan de uittredend voorzitter van de gemeenteraad van 13.11.2018. 

 

Deze afstand wordt aan de gemeenteraad ter aktename voorgelegd.  Hij werd noch 

schriftelijk noch mondeling ingetrokken. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

Neemt akte van de afstand van volgende personen die in de gemeenteraadsverkiezingen 

van 14.10.2018 tot effectief gemeenteraadslid werden verkozen: de heer Michaël 

Vannieuwenhuyze. 

 

  



5 Onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgende gemeenteraadsleden 

ingevolge afstand en eedaflegging opvolgers. 

Ook indien verkozenen expliciet afstand doen van hun mandaat (zie punt 4), dient de 

gemeenteraad de in aanmerking komende opvolgers volgens rang te installeren.  De rang 

waarin deze opvolgers in aanmerking komen wordt bepaald door het aantal naamstemmen 

die de opvolgers hebben behaald eventueel na verdeling van de in aanmerking te nemen 

en te verdelen lijststemmen. 

 

De installatie van de opvolgers gebeurt via eedaflegging en na onderzoek van de 

geloofsbrieven. De eed wordt afgelegd in handen van de uittredende voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

Ingevolge expliciete afstanden dienen volgende opvolgers te worden geïnstalleerd: 

 

- voor de heer Michaël Vannieuwenhuyze, de heer Cedric Van Den Bussche. 

 

Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van voornoemde 

opvolger(s) door de gemeenteraad te worden onderzocht (art. 6 par. 3 decreet lokaal 

bestuur, DLB). Pas na goedkeuring van de geloofsbrieven mag/mogen deze opvolger(s) 

door de gemeenteraad tot de eedaflegging worden toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

- de betrokken opvolger(s) voor de gemeenteraad nog voldoet/voldoen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

- hij/zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevindt/bevinden.   

 

De raad wordt verzocht, met betrekking tot voornoemde opvolger, kennis te nemen van: 

 

- een recent uittreksel uit de bevolkingsregisters; 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1; 

- een verklaring op eer betreffende het zich niet bevinden in een van de gevallen 

voorzien in artikel 10 van het  decreet lokaal bestuur (DLB) en andere wetgeving. 

 

De heer Willy Vandemeulebroucke, uittredend voorzitter van de gemeenteraad, zal 

betreffende de voornoemde opvolger(s) verslag doen over het onderzoek van de 

geloofsbrieven van voornoemde(n) zodat zij/hij – na goedkeuring van de geloofsbrieven 

door de gemeenteraad - tot de eedaflegging kunnen/kan worden toegelaten. 

 

De uit te spreken eedformule is de volgende: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 

trouw na te komen”. 

 

Voorgestelde beslissing 

  

- De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van volgende opvolgers voor de 

gemeenteraad goed en laat hen toe tot de eedaflegging: de heer Cedric Van Den 

Bussche; 

- De gemeenteraad neemt akte van deze eedafleggingen en stelt vast dat de hiervoor 

vermelde persoon die de eed heeft afgelegd en zo zijn mandaat van 

gemeenteraadslid heeft opgenomen. 

 

  



6 Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

Blijkens art. 6 par. 7 van het decreet lokaal bestuur (DLB), wordt de rangorde van de 

gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad 

onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld.  

 

Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke 

anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de 

gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.  

Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de 

laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de 

hoogste rang in.   

Opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd 

nemen in volgorde van hun eedaflegging rang in. 

 

Blijkens de memorie van toelichting bij het DLB en omzendbrief KB/ABB2018/3 van 

26.10.2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode, omvat de 

anciënniteit de gehele tijdsduur waarin een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van 

de gemeenteraad van een gemeente.  De tijdsduur mag onderbroken zijn. 

 

De rangorde tussen de gemeenteraadsleden dient te worden bepaald door de 

gemeenteraad, gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als bevoegd wordt 

aangewezen. 

 

De rangorde is belangrijk, bv. bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de 

gemeenteraad en indien deze zelf geen vervanger heeft aangewezen, of – onder hetzelfde 

voorbehoud - wanneer deze wegens verbodsbepaling niet kan zetelen.  In dat geval is het 

het raadslid met de hoogste anciënniteit dat, behoudens indien de voorzitter een vervanger 

heeft aangewezen, tijdelijk vervangt.   

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd: 

 

- de beslissing van 19.02.2018 waarbij in de voorgaande legislatuur voor het laatst 

de rangorde van de gemeenteraadsleden werd vastgesteld; 

- het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de stad Harelbeke inzake 

de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 met de tabel van de algemene 

telling van de stemmen;  

- een door de gemeenteraadsleden ingevulde en ondertekende verklaring waarin de 

gemeenteraadsleden de gegevens nodig voor het vaststellen van hun anciënniteit 

bevestigen. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad bepaalt de rangorde tot en met 01.01.2019 van de gemeenteraadsleden 

als volgt: 

 
Nummer op de 

rangorde 

Naam en 

voornaam 

Gecumuleerde 

anciënniteit in 

dagen 

Aantal 

naamstemmen in 

de verkiezingen 

van 14.10.2018 

Aantal stemmen 

van de lijst van 

betrokkene op 

14.10.2018  

1 Beyaert Rita 10 559 1 016 Niet van 

toepassing 

2 Vandemeulebroucke 

Willy 

10 559  698 Niet van 

toepassing 

3 Vanassche André 8 233 Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

4 Top Alain 6 196 2 947 Niet van 

toepassing 



5 Pattyn Francis 6 196 1 615 Niet van 

toepassing 

6 Vandekerckhove 

David 

5 560 Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

7 Vandenabeele Rik 5 147 Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

8 Mestdagh Rosanne 4 594 Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

9 Duchi Kathleen 4 005 1 085 Niet van 

toepassing 

10 Bossuyt Inge 4 005 1 018 Niet van 

toepassing 

11 Windels Dominique 2 578 Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

12 Naert Tijs 2 190 1 042 Niet van 

toepassing 

13 Callewaert Lynn 2 190 945 Niet van 

toepassing 

14 Claerhout Patrick 2 190 570 Niet van 

toepassing 

15 De Buck Fleur 1 415 Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

16 Depraetere Melissa 0 1 056 Niet van 

toepassing 

17 Byttebier Louis 0 744 Niet van 

toepassing 

18 Lainez Filip 0 696 Niet van 

toepassing 

19 Guillemyn Thomas 0 636 Niet van 

toepassing 

20 Opsomer Koen 0 620 Niet van 

toepassing 

21 Meyfroid Gwenny 0 616 Niet van 

toepassing 

22 Vlaeminck Elke 0 599 Niet van 

toepassing 

23 Bouckaert Wouter 0 461 Niet van 

toepassing 

24 Platteau Lise-Marie 0 442 Niet van 

toepassing 

25 Debeerst Nancy 0 417 Niet van 

toepassing 

26 Van Den Bussche 

Cedric 

0 341 Niet van 

toepassing 

27 Patyn Wout 0 266 Niet van 

toepassing 

28 Sohier Heidi 0 264 Niet van 

toepassing 

29 Vandeburie Brecht 0 256 Niet van 

toepassing 

 

 

7 Verkozenverklaring van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Onder de gelding van het decreet lokaal bestuur (DLB) kiest de gemeenteraad zijn 

voorzitter uit eigen rangen onder de leden van Belgische nationaliteit (art. 7 DLB).  De 

verkiezing gebeurt in principe op de installatievergadering na de eedaflegging van de 

gemeenteraadsleden, op basis van een voordracht die, wanneer hij ontvankelijk is, 

aanleiding geeft tot een verkozenverklaring. 

 

De voordracht moet uiterlijk acht dagen vóór de installatievergadering bij de 

gemeentesecretaris worden ingediend.  Zowel de burgemeester-raadslid, de schepenen-

raadslid, als gewone raadsleden kunnen voorzitter van de gemeenteraad zijn.  Een 



burgemeester buiten de raad of een schepen buiten de raad kan géén voorzitter van de 

gemeenteraad zijn. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad is ook van rechtswege voorzitter van de OCMW-raad.  

Beide mandaten zijn ondeelbaar. 

 

Op 12.12.2018 werd bij de algemeen directeur een voordrachtakte als kandidaat-voorzitter 

van de gemeenteraad ingediend op naam van mevr. Rita Beyaert.   Er werd geen opvolger 

mee voorgedragen. 

 

De voordracht is maar ontvankelijk : 

 

- indien de voorgedragen kandidaat-voorzitter de Belgische nationaliteit heeft.  Voor 

de kandidaat opvolgend-voorzitter geldt dat de nationaliteitsvoorwaarde maar moet 

voldaan zijn op het ogenblik van de opvolging; 

- indien hij tijdig werd ingediend; 

- indien hij is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op alle lijsten 

die aan de verkiezingen deelnamen en die de eed aflegden (waardoor per definitie 

maar één ontvankelijke voordracht die leidt tot verkozenverklaring ter 

installatievergadering kan worden ingediend); 

- én indien hij is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde 

lijst als de voorgedragen kandidaat en die de eed aflegden.   Indien de lijst waarop 

de kandidaat-voorzitter werd verkozen maar twee verkozenen telt, volstaat de 

handtekening van één van hen.  Deze meerderheidsvereiste geldt zowel voor de 

voorgedragen kandidaat als voor de voorgedragen kandidaat-opvolger(s), op straffe 

van onontvankelijkheid van de gehele voordracht. 

 

Elk gemeenteraadslid mag ook maar één voordracht voor de verkiezing van de voorzitter 

op de installatievergadering ondertekenen.  

 

De verkiezing (verkozenverklaring) gebeurt – in geval van ontvankelijke voordracht - op 

de installatievergadering.  Bij de beoordeling van het vereiste aantal handtekeningen mag 

enkel rekening worden gehouden met de handtekening van de verkozenen die de eed 

hebben afgelegd. 

 

Algemeen directeur Carlo Daelman zal op de installatievergadering en na de eedaflegging 

van de gemeenteraadsleden de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de 

gemeenteraad aan de heer Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de 

installatievergadering overhandigen. 

 

De voorzitter van de installatievergadering onderzoekt daarop de voordracht op zijn 

ontvankelijkheid aan de hand van de voorgaande principes. 

Als de uittredend voorzitter van de gemeenteraad, vaststelt dat de voordracht ontvankelijk 

is, is mevr. Beyaert uit kracht van art. 7 par. 3 van het DLB, gelet op de vastgestelde 

ontvankelijke voordracht, verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad.    

 

Voorgestelde beslissing 

 

Mevr. Rita Beyaert is verkozen verklaard tot voorzitter van de gemeenteraad van de stad 

Harelbeke. 

 

 

8 Fractievorming. Eventuele vaststelling van de vorming van twee fracties 

binnen de lijst sp.a-Groen en eventuele vaststelling onderlinge vereniging 

tot één fractie van gemeenteraadsleden verkozen op verschillende lijsten. 



De verkozenen van één lijst vormen in de regel één fractie.  Er zijn twee mogelijke 

afwijkingen. 

 

Eerste afwijking 

 

De verkozenen van één lijst kunnen twee fracties vormen (en niet méér) indien volgende 

voorwaarden allemaal samen voldaan zijn.  Anders kunnen geen aparte fracties worden 

gevormd. 

 

- de naam van de lijst bestaat uit meerdere woorden of afkortingen die minstens de 

twee fractienamen omvatten (voldaan voor de lijst sp.a-Groen); 

- de kandidaat-gemeenteraadsleden beslissen bij de indiening van de voordrachts-akte 

of verbeteringsakte – indiening bij het gemeentelijk hoofdbureau - dat de op de lijst 

verkozen gemeenteraadsleden twee fracties vormen of kunnen vormen (voldaan voor 

de lijst sp.a-Groen onder de vorm van het open houden van de keuzemogelijkheid); 

- de hiervoor bedoelde beslissing wordt genomen in een afzonderlijke akte, de zgn. 

akte van fractievorming, ondertekend door alle kandidaat-gemeenteraadsleden op 

de lijst (voldaan voor de lijst sp.a-Groen); 

- de akte inzake fractievorming bevat alle kandidaat-gemeenteraadsleden van de lijst, 

in dezelfde volgorde als de voordrachtsakte of de verbeteringsakte die bij de 

voorzitter van het hoofdstembureau wordt ingediend (voldaan voor de lijst sp.a-

Groen); 

- de akte inzake fractievorming vermeldt voor alle kandidaat-gemeenteraadsleden tot 

welke fractie zij zullen behoren in geval van verkiezing (voldaan voor de lijst sp.a-

Groen) ; 

- er worden op de akte inzake fractievorming slechts twee verschillende fracties 

vermeld (sp.a-Groen) ; 

- de akte inzake fractievorming is als bijlage gevoegd bij de voordrachtsakte of de 

verbeteringsakte die, overeenkomstig artikel 70 en 91 van het lokaal en provinciaal 

kiesdecreet van 08.07.2011 aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau 

wordt bezorgd (voldaan voor de lijst sp.a-Groen) ; 

- aan de  algemeen directeur wordt tegen ontvangstbewijs een afschrift van de akte 

inzake fractievorming overhandigd uiterlijk de eerste werkdag na de dag dat de 

voordrachtsakte of de verbeteringsakte bij de voorzitter van het hoofdstembureau 

werd ingediend (voldaan voor de lijst sp.a-Groen). 

 

Als alle voormelde voorwaarden voldaan zijn, dan kunnen (dus niet moeten) de verkozenen 

van de betrokken lijst op de installatievergadering beslissen om twee fracties te vormen. 

Dit moet gebeuren met een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die 

potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken.  Voor de lijst sp.a-Groen die 11 

verkozenen heeft (7 sp.a – 4 Groen) bedraagt deze meerderheid dus 4 

gemeenteraadsleden bij sp.a en 3 bij Groen). 

 

Indien deze meerderheid wordt bereikt, dan spreekt de gemeenteraad zich op de 

installatievergadering bij besluit uit over het voldoen aan de voormelde voorwaarden. 

Indien alle voorwaarden zijn voldaan, dan stelt de gemeenteraad vast dat de verkozenen 

van de lijst twee fracties zullen vormen.  Tevens wordt dan vastgesteld tot welke fractie 

de verkozenen zullen behoren.  Dit blijkt uit de akte van fractievorming.  De opsplitsing in 

twee fracties geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

De lijst sp.a-Groen heeft van de mogelijkheid tot het maken van twee fracties gebruik 

gemaakt.  Indien binnen deze lijst dus de vereiste meerderheid wordt bereikt en zodoende 

op de installatievergadering wordt beslist om twee fracties te vormen, dan zal de 

gemeenteraad dienen vast te stellen :  

 

- dat deze meerderheid m.b.t. de vorming van twee fracties wordt bereikt; 

- of aan alle voormelde vereisten is voldaan (dit is het geval, zie hiervoor); 



- dat binnen deze lijst twee fracties bestaan, met name sp.a en Groen; 

- tot welke fractie de verkozenen van de lijst sp.a-Groen behoren. 

 

Maakt de lijst sp.a-Groen van deze mogelijkheid geen gebruik, dan dient de gemeenteraad 

vast te stellen dat de lijst gedurende de komende legislatuur één fractie zal vormen. 

 

Tweede afwijking 

 

Lijsten die afzonderlijk naar de kiezer zijn getrokken kunnen zich eveneens onderling 

verenigen tot één fractie tot op de installatievergadering.  Daartoe is de instemming van 

de meerderheid van de verkozenen op alle betrokken lijsten noodzakelijk.  Dergelijke 

vorming van één fractie geldt voor de gehele duur van de legislatuur. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad stelt vast: 

 

- dat de lijst sp.a-Groen gedurende de legislatuur 2019 – 2024 één fractie zal vormen 

of splitst in twee fracties; 

- dat andere lijsten zich al dan niet verenigen tot één fractie. 

 

9 Verkozenverklaring, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en 

vaststelling van de rangorde van de leden van het college van 

burgemeester en schepenen. 

In de stad Harelbeke kunnen er ingevolge het bevolkingscijfer op 01.01.2018 vanaf 

01.01.2019 maximaal vijf schepenen zijn.  Minimaal dienen er twee schepenen te zijn (zie 

art. 42 decreet lokaal bestuur - DLB).   

 

Het college dient, na toevoeging van de burgemeester en eventueel van de voorzitter van 

het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), ook te bestaan uit personen van 

verschillend geslacht (art. 11bis van de grondwet).   

 

De schepenen worden door de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden verkozen, 

mits deze de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een lidstaat van de 

Europese Unie (deze nationaliteitsvereiste is een verkiesbaarheidsvereiste als 

gemeenteraadslid).   

Blijkens art. 43 par. 1 DLB wordt voor de te verkiezen schepenen eerst voorrang gegeven 

aan de collectieve verkozenverklaring via een gezamenlijke akte van voordracht van 

kandidaat-schepenen. 

Pas indien geen ontvankelijke collectieve voordracht wordt ingediend, wordt – in een latere 

vergadering - overgegaan tot de afzonderlijke verkiezing van de schepenen. 

 

De te verkiezen schepenen worden verkozen verklaard/verkozen door en uit de 

gemeenteraad. 

 

Ten laatste acht dagen vóór de installatievergadering, dus uiterlijk tegen 25.12.2018, 

wordt een gedagtekende globale voordrachtakte van kandidaat-schepenen aan de  

algemeen directeur overhandigd. De algemeen directeur bezorgt een afschrift van de akte 

aan de burgemeester. 

 

De voordracht is maar ontvankelijk indien volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan: 

 

- indien hij tijdig werd ingediend (zie hiervoor); 

- indien hij slaat op gemeenteraadsleden (die dus de eed moeten hebben afgelegd); 

- indien hij is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op alle lijsten 

die aan de verkiezingen deelnamen; 



- indien hij is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst 

als de voorgedragen kandidaat.   Indien de lijst waarop de kandidaat-schepen werd 

verkozen maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen.  

Deze meerderheidsvereiste geldt zowel voor de voorgedragen kandidaat als voor de 

voorgedragen kandidaat-opvolger(s), op straffe van onontvankelijkheid van de 

gehele voordracht. 

 

Elk gemeenteraadslid mag ook maar één voordracht voor de verkiezing van de schepenen 

op de installatievergadering ondertekenen.  

 

De verkozenverklaring gebeurt – in geval van ontvankelijke voordracht - op de 

installatievergadering.  Bij de beoordeling van het vereiste aantal handtekeningen mag 

enkel rekening worden gehouden met de handtekening van de verkozenen die de eed 

hebben afgelegd. 

 

Algemeen directeur Carlo Daelman heeft op 12.12.2018 één collectieve voordracht van 

kandidaat-schepenen ontvangen en zal die op de installatievergadering na de eedaflegging 

van de gemeenteraadsleden aan de voorzitter van de gemeenteraad overhandigen.   

 

De voordrachtakte heeft betrekking op vijf kandidaat-schepenen met name op kandidaat 

eerste schepen: de heer Francis Pattyn, kandidaat tweede schepen: de heer Tijs Naert, 

kandidaat derde schepen: de heer Dominique Windels, kandidaat vierde schepen: 

mevrouw Kathleen Duchi, kandidaat vijfde schepen: de heer David Vandekerckhove.   

Er wordt voor volgende kandidaten een einddatum in de loop van de legislatuur opgegeven 

én een opvolger voorgedragen: derde schepen de heer Dominique Windels: einddatum 

01.01.2022.  Opvolger: mevrouw Melissa Depraetere. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad dient deze voordracht op zijn ontvankelijkheid te 

onderzoeken aan de hand van de voorgaande principes en daarvan kennis te geven aan 

de gemeenteraad. 

 

Als de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de collectieve voordracht van de 

voornoemde personen ontvankelijk is, dan zijn zij in hun genoemde hoedanigheid en in de 

genoemde volgorde uit kracht van art. 43 par. 2 tweede lid van het DLB, gelet op de 

vastgestelde ontvankelijke voordracht, verkozen verklaard als schepen met de genoemde 

rang en volgt de vermelde opvolgster op vanaf 01.01.2022. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De navolgende personen zijn verkozen verklaard als schepen met de aangeduide rangorde 

: 

 

- de heer Francis Pattyn, eerste schepen; 

- de heer Tijs Naert, tweede schepen; 

- de heer Dominique Windels, derde schepen; 

- mevrouw Kathleen Duchi, vierde schepen; 

- de heer David Vandekerckhove, vijfde schepen. 

 

Ingevolge deze verkozenverklaring is het aantal schepenen vastgesteld op vijf. 

 

Het mandaat van derde schepen de heer Dominique Windels eindigt op 01.01.2022 en hij 

wordt op deze datum van rechtswege als schepen opgevolgd door mevrouw Melissa 

Depraetere. 

 

*** 

 



Na de verkozenverklaring dienen de geloofsbrieven van de schepenen te worden 

beoordeeld.  Daarbij wordt nagegaan of diegenen die verkozen werden verklaard voldoen 

aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde (deel uitmaken van de gemeenteraad) en zich niet in 

een voor schepenen specifiek geval van onverenigbaarheid of een geval van verhindering 

bevinden. 

 

De burgemeester doet verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven als schepen over: 

 

- de heer Francis Pattyn, eerste schepen; 

- de heer Tijs Naert, tweede schepen; 

- de heer Dominique Windels, derde schepen; 

- mevrouw Kathleen Duchi, vierde schepen; 

- de heer David Vandekerckhove, vijfde schepen. 

 

In dit verslag wordt nagegaan of de voornoemden voldoen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarde en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid of 

verhindering. 

  



 

Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad neemt er akte van dat voornoemden voldoen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarde en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid of 

verhindering. 

 

*** 

In navolging van de goedkeuring van hun geloofsbrieven dienen de heer Francis Pattyn - 

eerste schepen, de heer Tijs Naert - tweede schepen, de heer Dominique Windels - derde 

schepen, mevrouw Kathleen Duchi - vierde schepen en de heer David Vandekerckhove – 

vijfde schepen de eed af te leggen in handen van burgemeester Alain Top.  

 

Dit gebeurt in volgende bewoordingen voorgeschreven door art. 44 DLB: “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

 

Voorgestelde beslissing 

De gemeenteraad neemt akte van deze eedafleggingen.  

 

10 Eventuele vaststelling van het aantal schepenen in de legislatuur 2019-

2024. 

Indien het aantal schepenen niet wordt bepaald door een ontvankelijke collectieve 

voordracht die tot een verkozenverklaring leidt, dan moet de gemeenteraad op de 

installatievergadering het aantal schepenen bepalen zodat binnen de 14 dagen tot een 

klassieke verkiezing kan worden overgegaan (art. 43 par. 3 decreet lokaal bestuur, DLB).  

Daarbij moet dan wel binnen het decretale minimum (2 schepenen) en het decretale 

maximum (5 schepenen) worden gebleven. 

 

Is er op de installatievergadering een ontvankelijke collectieve voordracht die tot een 

verkozenverklaring leidt, dan vervalt dit dagordepunt. 

 

11 Verkiezing van de leden van de politieraad toekomend aan de stad 

Harelbeke. 

1.1. Aanleiding 

 

In toepassing van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP), maakt Harelbeke ingevolge het K.B. 

van 28 april 2000 (B.S., 29 juli 2000) deel uit van een meergemeentezone. Deze zone 

wordt gevormd door Harelbeke en Deerlijk.  Ze draagt de roepnaam “Gavers”. 

 

In een meergemeentezone liggen de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake 

organisatie en beheer van het politiekorps bij de politieraad. De bevoegdheden van het 

college in dat verband liggen bij het politiecollege. 

 

De politieraad dient, wat de verkozen leden betreft, samengesteld te worden door en uit 

de beide gemeenteraden.    

 

1.2. Aantal en samenstelling 

 

Het aantal leden van de politieraad volgt uit het aantal inwoners in de meergemeentezone 

dat diende om het aantal gemeenteraadsleden vast te stellen. Het inwoneraantal van 

Harelbeke (27.879) en Deerlijk (11.794) geeft samen zeventien leden in de politieraad. Dit 

aantal dient nog vermeerderd met twee leden van rechtswege, nl. de beide burgemeesters. 



 

Van de zeventien verkozen leden komen twaalf leden toe aan Harelbeke en vijf leden aan 

Deerlijk. Elk lid kan opvolgers hebben. 

 

1.3. Verkiesbaarheidsvoorwaarden 

 

Ieder werkend of plaatsvervangend lid moet gemeenteraadslid zijn op de dag van de 

verkiezing. 

 

1.4. Tijdstip van de verkiezing 

 

De verkiezing van de politieraad kan gebeuren op de installatievergadering van de 

gemeenteraad, of ten laatste binnen de tien dagen daarna.   

 

1.5. Voordrachten 

 

Zowel kandidaat-effectieven als kandidaat-opvolgers moeten schriftelijk worden 

voorgedragen door één of meer gemeenteraadsleden. De kandidaten moeten met de 

voordracht instemmen en hem mee ondertekenen. 

De voordrachtakten worden aan de burgemeester overhandigd, bijgestaan door de 

algemeen directeur.  Een en ander diende, overeenkomstig het K.B. van 20.12.2000 zoals 

van kracht en de beslissing van de burgemeester, te gebeuren op 12.12.2018 om 19.00 

u. 

 

Niemand mag meer dan één voordrachtakte ondertekenen. 

 

Overeenkomstig art. 7 het K.B. van 20.12.2000 wordt een exemplaar van de 

kandidatenlijst bij de oproepingsbrief tot de installatievergadering gevoegd. 

 

De volgende personen werden voorgedragen: 

 

• Voordracht ondertekend door een gemeenteraadslid/gemeenteraadsleden sp.a- 

Groen: 

 

Werkende leden Opvolgers 

1. Byttebier Louis a. Naert Tijs 

b. Vandekerckhove David 

2. Lainez Filip a. Depraetere Melissa 

3. Meyfroid Gwenny a. Vandekerckhove David 

b. Naert Tijs 

4. Vandemeulebroucke Willy a. Depraetere Melissa 

5. Vlaeminck Elke  a. Depraetere Melissa 

 

• Voordracht ondertekend door een gemeenteraadslid/gemeenteraadsleden 

CD&V: 

 

Werkende leden Opvolgers 

1. Beyaert Rita a. Mestdagh Rosanne 

2. Guillemyn Thomas a. Mestdagh Rosanne 

3. Opsomer Koen a. Mestdagh Rosanne 

 

  



 

Voordracht ondertekend door een gemeenteraadslid/gemeenteraadsleden Open Vld +: 

 

Werkende leden Opvolgers 

1. Bouckaert Wouter a. Platteau Lise-Marie 

b. Debeerst Nancy 

2. Van Den Bussche Cedric a. Debeerst Nancy 

b. Platteau Lise-Marie 

 

• Voordracht ondertekend door een gemeenteraadslid/gemeenteraadsleden NVA: 

 

Werkende leden Opvolgers 

1. De Buck Fleur a. Patyn Wout 

b. Claerhout Patrick 

2. Vandebuerie Brecht a. Claerhout Patrick 

b. Patyn Wout 

 

• Voordracht ondertekend door een gemeenteraadslid/gemeenteraadsleden 

VLAAMS BELANG: 

 

Werkende leden Opvolgers 

1. Vandenabeele Rik a. Sohier Heidi 

 

1.6. Verkiezingsprocedure 

 

De verkiezing gebeurt in openbare zitting en bij geheime stemming. De stemming gebeurt 

in één stemronde en volgens het meervoudig stemrecht. In Harelbeke beschikt elk raadslid 

over acht stemmen. 

 

De kandidaat-effectieven die het meest stemmen halen zijn gekozen tot effectief lid. Hun 

opvolgers zijn dan van rechtswege verkozen. Over deze laatste moet dus niet afzonderlijk 

worden gestemd. 

 

Om zeker verkozen te zijn dienen de kandidaten het verkiesbaarheidscijfer te behalen.  In 

Harelbeke bedraagt dit 18 stemmen. 

 

Verder is wie het meest stemmen behaalt verkozen.  Uiteraard moet men minstens één 

stem halen om verkozen te zijn. 

 

Bij staking van stemmen wordt voorrang verleend in volgende volgorde: 

 

- aan de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, lid is van het politiecollege of 

de politieraad. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de 

voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst 

heeft uitgeoefend; 

- aan de kandidaat die, voorheen, lid is geweest van het politiecollege of de 

politieraad. Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren, wordt 

voorrang verleend aan degene die zonder onderbreking het langst zijn mandaat 

heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan degene die het het laatst heeft beëindigd; 

- aan de jongste kandidaat in jaren.  

 

De burgemeester, bijgestaan door de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd, is 

belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en 

van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden. 

 



12.7. Onverenigbaarheden, duur van het mandaat 

 

Effectieve leden mogen geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de tweede graad, 

noch gehuwd zijn of wettelijk samenwonend.  

 

Het mandaat duurt zes jaar en neemt een start bij de installatie van de politieraad binnen 

de dertig dagen na goedkeuring van de verkiezingen door de deputatie.  Tot aan de 

installatie van de nieuwe politieraad blijft de oude politieraad in functie, althans wat betreft 

de verkozen leden, ook al zijn die ondertussen geen gemeenteraadslid meer.  De nieuwe 

burgemeesters vormen het politiecollege en zijn van rechtswege lid van de politieraad 

vanaf hun eedaflegging/datum van indiensttreding. 

 

12 Vaststelling dat het college van burgemeester en schepenen bestaat uit 

personen van verschillend geslacht. 

Dat het college uit personen van verschillend geslacht dient te bestaan is voorgeschreven 

door art. 11bis van de grondwet en art. 42 par. 3 van het decreet lokaal bestuur (DLB). 

 

Deze verplichting dient beoordeeld na verkiezing van de voorzitter van het bijzonder 

comité van de sociale dienst (BCSD). 

 

Als de voormelde verplichting is voldaan is een vervanging van de laatst verkozen 

schepen niet aan de orde. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad neemt er kennis van dat het college bestaat uit personen van 

verschillend geslacht. 

 

 

13 Vragenkwartiertje. 


