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GEMEENTERAAD D.D. 2 JANUARI 2013 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS en Willy 

BEULLENS, schepenen 
 Dirk ARAS, Nadine BOEKAERTS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS, Christophe DE BACKERE, 

Rita DECKERS, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN, Lydia VERCAMMEN, Silvain VERTOMMEN en Maria 
VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Kennisgeving geldigverklaring verkiezingen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 7; 

Gelet op 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, 
de artikelen 203, 204 en 216; 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad van 
Verkiezingsbetwistingen goedgekeurd werden op datum van 13 december 2012, zoals meegedeeld per brief op 
14 december 2012; 

BESLUIT 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt akte van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012 door de Raad van Verkiezingsbetwistingen. 

2. Mededeling van de benoeming en van de eedaflegging van de burgemeester 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 59 tot 63; 

Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 houdende de benoeming van Walter Horemans tot 
burgemeester van de gemeente Berlaar; 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat Walter Horemans een ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend; 

Overwegende dat Walter Horemans de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van mevrouw Cathy 
Berx gouverneur op 19 december 2012, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging; 

Overwegende dat Walter Horemans aldus met ingang van 1 januari 2013 het ambt van burgemeester heeft 
opgenomen; 
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Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester geen melding maakt van de einddatum 
van het mandaat en aldus geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd 
van het mandaat; 

BESLUIT 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en de eedaflegging van Walter Horemans tot burgemeester van 
Berlaar met ingang van 1 januari 2013. 

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 50 en 60; 
 
Gelet op 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, 
de artikelen 8, 58, 86 en 169; 
 
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 
 
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad van 
Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 13 december 2012, zoals meegedeeld per brief op 
14 december 2012; 
 
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk ondertekend is ingediend bij 
de uittredende voorzitter door: 
 

• De heer Luc Faes op datum van 10 december 2012; 
 
Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd 
met respect voor de decretale bepalingen ter zake; 
 
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de 
gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7, §2 en artikel 10 van het gemeentedecreet, blijkt dat alle 
verkozenen en hun respectieve opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
 
Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden; 
 
Overwegende dat Walter Horemans op 19 december 2012 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen 
van de gouverneur en dat conform artikel 60, §2 van het gemeentedecreet deze eedaflegging tevens geldt als 
eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het vastgestelde afstand van mandaat door: 

• De heer Luc Faes op datum van 10 december 2012; 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van: 
 

Lijst nr. Trefwoord Naam, voornaam van de verkozene 
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3 Vlaams Belang Aras Dirk 
   
4 sp.a Ceulemans Liesbeth 
4 sp.a Van Thienen Ronald 
4 sp.a Nuyens Rudolf 
   
6 Groen Kerremans Koenraad 
6 Groen Janssens Maria 
   
7 CD&V / N-VA Horemans Walter 
7 CD&V / N-VA Van Hoof Ingeborg 
7 CD&V / N-VA Hendrickx Jan 
7 CD&V / N-VA Verstappen Eddy 
7 CD&V / N-VA De Backere Christophe 
7 CD&V / N-VA Lambrechts Stefaan 
7 CD&V / N-VA Boekaerts Nadine 
7 CD&V / N-VA Put Suzanne 
7 CD&V / N-VA Vertommen Silvain 
7 CD&V / N-VA Beullens Willy 
7 CD&V / N-VA Vervloet Maria 
7 CD&V / N-VA Deckers Rita 
7 CD&V / N-VA Vercammen Lydia 
   
8 SamBA Daems Jozef 
8 SamBA Steurs John 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de uittredend voorzitter van de gemeenteraad 
Walter Horemans van : 

 
Lijst nr. Trefwoord Naam, voornaam van de verkozene 
   
3 Vlaams Belang Aras Dirk 
   
4 sp.a Ceulemans Liesbeth 
4 sp.a Van Thienen Ronald 
4 sp.a Nuyens Rudolf 
   
6 Groen Kerremans Koenraad 
6 Groen Janssens Maria 
   
7 CD&V / N-VA Van Hoof Ingeborg 
7 CD&V / N-VA Hendrickx Jan 
7 CD&V / N-VA Verstappen Eddy 
7 CD&V / N-VA De Backere Christophe 
7 CD&V / N-VA Lambrechts Stefaan 
7 CD&V / N-VA Boekaerts Nadine 
7 CD&V / N-VA Put Suzanne 
7 CD&V / N-VA Vertommen Silvain 
7 CD&V / N-VA Beullens Willy 
7 CD&V / N-VA Vervloet Maria 
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7 CD&V / N-VA Deckers Rita 
7 CD&V / N-VA Vercammen Lydia 
   
8 SamBA Daems Jozef 
8 SamBA Steurs John 

 

Artikel 4 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld: 

 

Vo
lg-

nu
mm

er
 

NAAM EN VOORNAMEN 
VAN DE RAADSLEDEN 

Anciënniteit als 
gemeenteraadslid 
(mag onderbroken 
opgebouwd zijn) 

Aantal 
bekomen 
stemmen 
bij de 
recentste 
gemeente-
raads-
verkiezing 

Opmerkingen 

1. Verstappen Eddy Ernest Philomena 13-03-1989 – 02-01-1995 
28-02-1995 

682  

2. Van Hoof Ingeborg Aline Willy Julia 
Maria 

02-01-1995 657  

3. Van Thienen Ronald 24-10-1995 270  

4. Daems Jozef Celine 02-01-1995-08-01-2001 
02-01-2007 

309  

5. Vervloet Maria Bertha Jozef Emmanuel 02-01-1995-08-01-2001 
02-01-2013 

235  

6. Horemans Walter Louis Augusta 09-01-2001 1.862  

7. Kerremans Koenraad Joannes Lea 
Dominiques 

09-01-2001 284  

8. Aras Dirk Rhena Adriaan Maria Joseph 09-01-2001 217  

9. Hendrickx Jan 15-03-2005 682  

10. Boekaerts Nadine Celine Jozef 02-01-2007 355  
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11. Ceulemans Liesbeth 02-01-2007 325  

12. Nuyens Rudolf Frans Maria 02-01-2007 224  

13. Lambrechts Stefaan Rudi 20-02-2007 546  

14. Beullens Willy Maria Frans 15-01-2008 300  

15. Vercammen Lydia Josepha Adilia 16-06-2009 206  

16. De Backere Christophe 02-01-2013 634  

17. Put Suzanne Mathilde Louis 02-01-2013 352  

18. Vertommen Silvain Edward Maria 02-01-2013 324  

19. Steurs John Leonard 02-01-2013 255  

20. Deckers Rita Stephania Ludovica 02-01-2013 217  

21. Janssens Maria Magdalena Jan 02-01-2013 188  

 

De raadsleden,         De voorzitter, 
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Na beëdiging worden de raadsleden als aangesteld verklaard door de voorzitter. 

 
4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7 en 8; 

Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Walter Horemans 
werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 7 november 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting 
overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering; 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal 
voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de 
einddatum van het mandaat en geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende 
duurtijd van het mandaat; 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als burgemeester heeft afgelegd; 

Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter. 

Artikel 2 

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Walter Horemans, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de 
gemeenteraad met ingang van 2 januari 2013. 
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5. Verkiezing van de schepenen van een gezamenlijke voordrachtsakte – eedaflegging 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 44; 45, 46 en 50; 

Gelet op de omzendbrief BA 2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de 
gemeentesecretaris op 12 november 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 21 december 2012 een afschrift van gezamenlijke akte 
van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd; 

Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd; 

Overwegende dat Walter Horemans tot voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen tijdens de 
installatievergadering van 2 januari 2013 en na zijn installatie de gemeenteraad voorzit; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter 
zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de secretaris 
is overhandigd; 

Overwegende dat voorgedragen kandidaat-schepenen de volgende personen zijn: 

• de heer Jan Hendrickx als eerste schepen; 

• de heer Eddy Verstappen als tweede schepen; 

• mevrouw Ingeborg Van Hoof als derde schepen; 

• de heer Stefaan Lambrechts als vierde schepen; 

• de heer Willy Beullens als vijfde schepen; 

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de voordrachtsakte; 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal 
voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen melding maakt van de 
einddatum van een schepenmandaat van de vijfde schepen en melding maakt van diegene die hem zal opvolgen 
voor de resterende duurtijd van het mandaat, zijnde: 

Naam kandidaat-schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger 

Willy Beullens Vijfde schepen 31/12/2015 Suzanne Put 

 

Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal schepenen voor de rest van de 
legislatuur bepaald is, zijnde 5; 
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Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad; 

Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke 
voordrachtsakte bepaald is; 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad; 

Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de decretaal voorziene eed hebben afgelegd in handen 
van de burgemeester; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepenen. 

Artikel 2 

De gemeenteraad verklaart de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke 
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald: 

• De heer Jan Hendrickx geboren te Deurne op 29 juli 1962 als EERSTE SCHEPEN; 

• De heer Eddy Ernest Philomena Verstappen geboren te Heist-op-den-Berg op 14 juli 1956 als TWEEDE 
SCHEPEN; 

• Mevrouw Ingeborg Aline Willy Julia Maria Van Hoof geboren te Leuven op 10 februari 1962 als DERDE 
SCHEPEN; 

• De heer Stefaan Rudi Lambrechts geboren te Lubbeek op 21 november 1962 als VIERDE SCHEPEN; 

• De heer Willy Maria Frans Beullens geboren te Duffel op 30 oktober 1957 als VIJFDE SCHEPEN tot en 
met 31 december 2015 met als opvolger Suzanne Mathilde Louis Put geboren te Heist-op-den-Berg op 
29 november 1960; 

Artikel 3 

De gemeenteraad neemt akte van eedaflegging in de handen van de burgemeester van volgende eed “Ik zweer 
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” van schepenen Jan Hendrickx, Eddy Verstappen, 
Ingeborg Van Hoof, Stefaan Lambrechts en Willy Beullens. 

Artikel 4 

De gemeenteraad neemt akte van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd: 

• Eerste schepen: Jan Hendrickx 

• Tweede schepen: Eddy Verstappen 

• Derde schepen: Ingeborg Van Hoof 

• Vierde schepen: Stefaan Lambrechts 
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• Vijfde schepen: Willy Beullens 

 

Artikel 5 

De gemeenteraad neemt akte van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur, en zoals 
vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke gezamenlijke voordrachtsakte, met 
name 5. 

De schepenen,         De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

Na beëdiging zijn de schepenen in hun ambt aangesteld. 

 

Het proces-verbaal wordt in drievoud opgemaakt. Een exemplaar voor gemeente Berlaar. 
Het proces-verbaal zal in tweevoud aan de Gouverneur van de provincie worden overgemaakt. 
 
 
6. Fractievorming CD&V / N-VA – verkiezing afzonderlijke fracties 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 38; 

Gelet op  de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie vormen; 

Overwegende dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst nr. 7 CD&V/N-VA de wens hebben uitgedrukt om 
twee verschillende fracties te vormen, onder de respectievelijke naam CD&V en N-VA; 

Gelet op de akte van fractievorming die werd ingediend bij de voorzitter van het hoofdbureau Johan Verhaegen; 

Overwegende dat aan alle decretale vereisten is voldaan; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst nr. 7 CD&V/N-VA twee fracties 
vormen onder de respectievelijke naam CD&V en N-VA.  
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Artikel 2 

De hierna vermelde raadsleden, verkozen op de lijst CD&V / NV-A behoren tot de fractie CD&V: Walter 
Horemans, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Stefaan Lambrechts, Willy Beullens, Rita Deckers, Suzy Put, 
Lydia Vercammen, Silvain Vertommen 

Artikel 3 

De hierna vermelde raadsleden, verkozen op de lijst CD&V / NV-A behoren tot de fractie N-VA: Jan Hendrickx, 
Nadine Boekaerts, Maria Vervloet, Christophe De Backere 

7. Verkiezing van de leden van de raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 5 t.e.m. 13, 15 en 16; 
 
Gelet op 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, de 
artikelen 8, 58 en 86; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte en de 
verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse 
bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende 
de uitvoering van artikel 280, § 1,van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2012 tot vaststelling van het aantal te verkiezen 
gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van 
de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, 
het aantal te begeven schepen mandaten per gemeente, het aantal leden van de stadsdistrictscolleges in 
Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest en tot verdeling 
van provincieraadsleden over provinciedistricten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 
 
Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de gemeente Berlaar, de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn is samengesteld uit 9 leden; 
 
Overwegende dat de voordrachtsakten in tweevoud aan de gemeentesecretaris werden overhandigd uiterlijk acht 
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat volgende voordrachtsakten conform alle decretale voorwaarden aan de gemeentesecretaris 
werden overhandigd: 
 
Vanwege lijst nr. 4 (sp.a): 

Kandidaat effectief lid OCMW Opvolgers Voordragende 
gemeenteraadsleden 

   



 12 

Dillen Marianne Aloïs Dominica Min Liese-Lotte Nuyens Rudolf 
 Ceulemans Liesbeth Van Thienen Ronald 
 Peeters Gert Ceulemans Liesbeth 
   
Van Thienen Ronald Dillen Marianne Aloïs Dominica  
 Ceulemans Liesbeth  
 Peeters Gert  
   

 

Vanwege lijst nr. 6 (Groen): 

Kandidaat effectief lid OCMW Opvolgers Voordragende 
gemeenteraadsleden 

   
Steyaert Alfred De Win Luc Joséphine Joannes 

Crispinus 
Kerremans Koenraad Lea Joannes 
Dominique 

 De Vos Raymond Ludovicus Janssens Maria Magdalena Jan 
 De Bièvre Kristina Johanna  
   
Janssens Maria Magdalena Steyaert Alfred  
 De Win Luc Joséphine Joannes 

Crispinus 
 

 De Vos Raymond Ludovicus  
   

 

Vanwege lijst nr. 7 (CD&V / N-VA): 

Kandidaat effectief lid OCMW Opvolgers Voordragende 
gemeenteraadsleden 

   
Fierens Geert Louis E Vervloet Maria Bertha J Horemans Walter  
  Van Hoof Ingeborg 
Vercammen Lydia Josepha A Van Hoof Dirk Elisabeth Philemond Hendrickx Jan 
  Verstappen Eddy 
Vertommen Silvain Edward 
Maria 

Van Hoof Dirk Elisabeth Philemond Lambrechts Stefaan 

 Voet Ken Alfons Beullens Willy 
 Triau Christiane Edmondine Emilia Boekaerts Nadine 
  Issaev Arthur 
Staes Guy Marc Gilbert Van Hoof Dirk Elisabeth Philemond Pauwels Pegie 
 Voet Ken Alfons Deckers Rita 
 Triau Christiane Edmondine Emilia Vervloet Maria 
  Fierens Geert 
Issaev Arthur Fierens Geert Louis E Put Suzy 
 Vervloet Maria Bertha J Vercammen Lydia 
  Vertommen Silvain 
Boekaerts Nadine Celine J De Backere Christophe De Backere Christophe 
   
Pauwels Pegie Vingerhoets Eliane Margareta 

Victor 
 

 Vervloet Maria Bertha J  
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Vingerhoets Eliane Vervloet Maria Bertha J  
   
Goris Karolien Eugene Pauwels Pegie  
 Vingerhoets Eliane Margareta 

Viktor 
 

 Vervloet Maria Bertha J  
   

 

Vanwege lijst nr. 8 (SamBA): 

Kandidaat effectief lid OCMW Opvolgers Voordragende 
gemeenteraadsleden 

   
Vermeulen Koenraad Paul Luyten Godelieve Juliana Renate Daems Jozef Celine  
 De Bakker François Joanna  
   
Luyten Godelieve Juliana 
Renate 

Vermeulen Koenraad Paul  

 De Bakker François Joanna  
   
   
   

 

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun voordracht en dit 
hebben bevestigd door hun handtekening op respectieve voordrachtaktes; 

Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op alle voordrachtsaktes; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde 
voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, dat er hierbij geen opmerkingen werden 
geformuleerd; 

Overwegende dat geen enkel kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van 
onverkiesbaarheid bevindt; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken van de 
kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd 
door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de 
voordrachtsakte; 

Overwegende dat de voordrachtsakten tijdig ter inzage hebben gelegen; 

Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en 
bijgestaan door Liesbeth Ceulemans en Christophe de Backere zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in 
leeftijd; 

Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen heeft, zijnde 5;  

Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd, dat de stembiljetten conform deze 
bepaling werden opgemaakt; 



 14 

Overwegende dat enkel kan worden gestemd op een kandidaat-werkend lid; 

Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaats vindt; 

Overwegende dat bij de stemopneming 105 stembrieven werden geteld, waarvan 

5 blanco stemmen; 

0 ongeldige stemmen; 

100 geldige stemmen; 

 

Overwegende dat – louter informatief – het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op (aantal gemeenteraadsleden 
21 * aantal stemmen per gemeenteraadslid 5) / (aantal te verkiezen zetels 9 + 1) = 10,5 = 11 (X1 afgerond naar 
de hogere eenheid indien X1 een decimaal is); 

Overwegende dat de geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-werkend lid en vervolgens geteld; 

Overwegende dat stemopneming volgende uitslag geeft; 

 

Naam en voornaam van het 
kandidaat-werkend lid 

Aantal bekomen stemmen 

Boekaerts Nadine 11 
Dillen Marianne 13 
Fierens Geert / 
Goris Karolien / 
Issaev Artur 11 
Janssens Maria / 
Luyten Godelieve / 
Pauwels Pegie 11 
Staes Guy 11 
Steyaert Alfred 12 
Van Thienen Ronald / 
Vercammen Lydia 11 
Vermeulen Koenraad 10 
Vertommen Silvain 10 
Vingerhoets Eliane / 

 

Overwegende dat volgende personen aldus zijn verkozen tot werkend lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, met inbegrip van hun respectieve opvolgers 

Verkozen zijn tot werkend lid van de raad van 
maatschappelijk welzijn: 

De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast 
vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen, 
van rechtswege en in de volgorde van de 
voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen 
werkende leden: 

1. Boekaerts Nadine 1. De Backere Christophe 
 

2. Dillen Marianne 1. Min Lies-Lotte 
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2. Ceulemans Liesbeth 
3. Peeters Gert 

3. Issaev Artur 1. Fierens Geert 
2. Vervloet Maria 

4. Pauwels Pegie 1. Vingerhoets Eliane 
2. Vervloet Maria 

5. Staes Guy 1. Van Hoof Dirk 
2. Voet Ken 
3. Triau Christiane 

6. Steyaert Alfred 1. De Win Luc 
2. De Vos Raymond  
3. De Bièvre Kristina 

7. Vercammen Lydia 1. Van Hoof Dirk 
8. Vermeulen Koenraad 1. Luyten Godelieve 

2. De Bakker François 
9. Vertommen Silvain 1. Van Hoof Dirk 

2. Voet Ken 
3. Triau Christiane 

 

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt in drievoud door 
de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het 
stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld, alsook volgende raadsleden die daartoe de wens hebben 
uitgedrukt: 

•   geen  

 
Overwegende dat niemand van de verkozen leden zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt; 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd, dat de 
uitslag, hierdoor voorlopige geldigheid krijgt  

BESLUIT 

Artikel 1 

De geloofsbrieven van de kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers goed te keuren. 

Artikel 2 

Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad. 

Artikel 3 

Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende-leden en van hun respectieve opvolgers, zijnde 

 

Verkozen zijn tot werkend lid van de raad van 
maatschappelijk welzijn: 

De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast 
vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen, 
van rechtswege en in de volgorde van de 
voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen 
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werkende leden: 
1. Boekaerts Nadine 1. De Backere Christophe 

 
2. Dillen Marianne 1. Min Lies-Lotte 

2. Ceulemans Liesbeth 
3. Peeters Gert 

3. Issaev Artur 1. Fierens Geert 
2. Vervloet Maria 

4. Pauwels Pegie 1. Vingerhoets Eliane 
2. Vervloet Maria 

5. Staes Guy 1. Van Hoof Dirk 
2. Voet Ken 
3. Triau Christiane 

6. Steyaert Alfred 1. De Win Luc 
2. De Vos Raymond  
3. De Bièvre Kristina 

7. Vercammen Lydia 1. Van Hoof Dirk 
8. Vermeulen Koenraad 1. Luyten Godelieve 

2. De Bakker François 
9. Vertommen Silvain 1. Van Hoof Dirk 

2. Voet Ken 
3. Triau Christiane 

 

 

Dit proces-verbaal wordt in drievoud opgemaakt. 
Een exemplaar voor gemeente Berlaar. 
Twee exemplaren van dit proces-verbaal zullen overeenkomstig artikel 12 van de het besluit van de Vlaamse 
regering van 17 november 2006 aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 
111-113 bus 4, 2018 Antwerpen, 12e verdieping worden gezonden. 
 
Het proces verbaal zal tevens volledig overgenomen in de notulen van de gemeenteraad. 
 
Origineel werd getekend door: 

• Walter Horemans, voorzitter van de gemeenteraad; 

• Liesbeth Ceulemans en Christophe De Backere, leden van het stemopnemingsbureau, zijnde de jongste 
twee gemeenteraadsleden; 

• Anja Neels, gemeentesecretaris; 

 

Onmiddellijk na de ondertekening van het proces-verbaal kondigt de burgemeester de verkiezingsuitslag af in 
openbare zitting. 

8. Verkiezing van de leden van de politieraad 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 
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Gelet op het koninklijk besluit d.d. 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de 
leden van de politieraad; 

Overwegende dat artikel 18 van deze wet 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; 

Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid van de wet van 
7 december 1998, samengesteld is uit 17 verkozen leden; 

Gelet op het besluit van de politieraad d.d. 10 december 2012 waarbij het aantal leden in de politieraad van 
politiezone Berlaar-Nijlen voor gemeente Berlaar wordt vastgesteld op 6; 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 
dient over te gaan tot verkiezing van 6 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad; 

Overwegende dat elk van de 21 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december 
1998 beschikt over 4 stemmen; 

Gelet op de voordrachtakten ten getale van 3 ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk 
besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn 
door de volgende verkozenen van de gemeenteraad: 

Effectieve leden Opvolgers Voordragende verkozenen van de 
gemeenteraad 

Beullens Willy Deckers Rita Horemans Walter 
Van Hoof Ingeborg 
Hendrickx Jan 
Verstappen Eddy 
Lambrechts Stefaan 
Beullens Willy 
Boekaerts Nadine 
Deckers Rita 
Vervloet Maria 
Put Suzanne 
Vercammen Lydia 
Vertommen Silvain 
De Backere Christophe 

De Backere Christophe Vervloet Maria Horemans Walter 
Van Hoof Ingeborg 
Hendrickx Jan 
Verstappen Eddy 
Lambrechts Stefaan 
Beullens Willy 
Boekaerts Nadine 
Deckers Rita 
Vervloet Maria 
Put Suzanne 
Vercammen Lydia 
Vertommen Silvain 
De Backere Christophe 
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Deckers Rita Van Hoof Ingeborg Horemans Walter 
Van Hoof Ingeborg 
Hendrickx Jan 
Verstappen Eddy 
Lambrechts Stefaan 
Beullens Willy 
Boekaerts Nadine 
Deckers Rita 
Vervloet Maria 
Put Suzanne 
Vercammen Lydia 
Vertommen Silvain 
De Backere Christophe 

Lambrechts Stefaan Put Suzanne Horemans Walter 
Van Hoof Ingeborg 
Hendrickx Jan 
Verstappen Eddy 
Lambrechts Stefaan 
Beullens Willy 
Boekaerts Nadine 
Deckers Rita 
Vervloet Maria 
Put Suzanne 
Vercammen Lydia 
Vertommen Silvain 
De Backere Christophe 

Nuyens Rudolf Van Thienen Ronald 
Ceulemans Liesbeth 

Van Thienen Ronald 
Nuyens Rudolf 
Ceulemans Liesbeth 

Put Suzanne Beullens Willy Horemans Walter 
Van Hoof Ingeborg 
Hendrickx Jan 
Verstappen Eddy 
Lambrechts Stefaan 
Beullens Willy 
Boekaerts Nadine 
Deckers Rita 
Vervloet Maria 
Put Suzanne 
Vercammen Lydia 
Vertommen Silvain 
De Backere Christophe 

Steurs John Daems Jozef Daems Jozef Celine 
Verstappen Eddy Deckers Rita Horemans Walter 

Van Hoof Ingeborg 
Hendrickx Jan 
Verstappen Eddy 
Lambrechts Stefaan 
Beullens Willy 
Boekaerts Nadine 
Deckers Rita 
Vervloet Maria 
Put Suzanne 
Vercammen Lydia 
Vertommen Silvain 
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De Backere Christophe 
 

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd 
koninklijk besluit, op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt: 

 

Effectieve leden Opvolgers 
Beullens Willy Deckers Rita 
De Backere Christophe Vervloet Maria 
Deckers Rita Van Hoof Ingeborg 
Lambrechts Stefaan Put Suzanne 
Nuyens Rudolf Van Thienen Ronald 

Ceulemans Liesbeth 
Put Suzanne Beullens Willy 
Steurs John Daems Jozef 
Verstappen Eddy Deckers Rita 

 

Stelt vast dat Christophe De Backere en Liesbeth Ceulemans, de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd 
zijn; 

Stelt vast dat Christophe De Backere werd voorgedragen als kandidaat en het daardoor opportuun is om de 
volgende jongste aan te duiden zijnde Nadine Boekaerts; 

Stelt vast dat de burgemeester bijgestaan wordt door Liesbeth Ceulemans en Nadine Boekaerts bij de 
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (art. 10 van het K.B. van 20.12.2000); 

Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun 
opvolgers van de politieraad; 

21 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 4 stembiljetten; 

84 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen; 

 

De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 

geen vernietigde stembiljetten die tijdens de zitting vervangen werden; 

0 nietige stembiljetten; 

4 blanco stembiljetten; 

80 geldige stembiljetten; 

 

De op deze 84 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 

Effectieve leden  
naam en voornamen van de kandidaten aantal bekomen stemmen 
Beullens Willy / 
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De Backere Christophe 13 
Deckers Rita 13 
Lambrechts Stefaan 13 
Nuyens Rudolf 14 
Put Suzanne 13 
Steurs John 14 
Verstappen Eddy / 
Totaal aantal stemmen  
 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-effectieve 
leden; 

Stelt vast dat 6 kandidaten-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen zijn. 

Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat: 

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad (naam, 
voornamen, geboortedatum, beroep) : 

De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast 
vermeld verkozen effectief lid werden voorgedragen, 
van rechtswege en in de volgorde van de 
voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen 
effectieve leden (naam, voornamen, geboortedatum, 
beroep): 

1. De Backere Christophe, °12/02/1987, advocaat 1.Vervloet Maria Bertha J, ° 25/12/1946, huisvrouw 
 

2.Deckers Rita Stephania L, °18/05/1949, 
gepensioneerd 

1. Van Hoof Ingeborg Aline, ° 10/02/1962, 
hoofdverpleegkundige 

3.Lambrechts Stefaan Rudi, °21/11/1962, bediende 1. Put Suzanne Mathilde Louis, ° 29/11/1960, lerares 
4.Nuyens Rudolf, °9/10/1955, graficus 1. Van Thienen Ronald, °3/7/1958, bediende 

2. Ceulemans Liesbeth, °30/7/1984, bediende 
5.Put Suzanne Mathilde Louis, ° 29/11/1960, lerares 1 Beullens Willy Maria Frans, °30/10/1957, 

zelfstandige 
6. Steurs John Leonard, °28/1/1953, zelfstandige 1. Daems Jozef Celine, °9/8/1962, postbediende 
 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 6 verkozen kandidaat-effectieve leden en 
door de 7 kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze 6 kandidaat-effectieve leden; 

Dit proces-verbaal wordt opgemaakt in drievoud. Een exemplaar voor gemeente Berlaar. 

Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door de 
gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het 
stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld, alsook volgende raadsleden die daartoe de wens hebben 
uitgedrukt: 

•   geen  

 
 

Twee exemplaren zullen overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de 
politieraad, naar de deputatie worden gezonden. 
 
Het proces-verbaal wordt tevens volledig opgenomen in de notulen van de gemeenteraad. 
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Origineel werd getekend door: 

• Walter Horemans, voorzitter van de gemeenteraad; 

• Liesbeth Ceulemans en Nadine Boekaerts, leden van het stemopnemingsbureau; 

• Anja Neels, gemeentesecretaris; 

Onmiddellijk na de ondertekening van het proces-verbaal kondigt de burgemeester de verkiezingsuitslag af in 
openbare zitting. 

9. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 18 december 2012 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 18 december 2012 worden de notulen van 
bovenvermelde vergadering door de leden van de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

10. Ambtshalve aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder, met behoud van de 
verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308 §1 van het 
gemeentedecreet 
 
Op 1 januari 2007 trad het gemeentedecreet in werking.  Hierdoor werd o.a. de taakinhoud van wettelijke 
graad/de decretale functie van gemeenteontvanger inhoudelijk gewijzigd t.o.v. de gemeentewet.  Echter werd 
toen o.a. art 76§1, eerste lid van het gemeentedecreet dat stelt dat elke gemeente een financieel beheerder en 
een secretaris heeft niet in werking gesteld waardoor de “titel” gemeenteontvanger de officiële benaming bleef 
van de decretale graad die de taken van financieel beheerder diende uit te oefenen.  Daarnaast was in art 308§1 
van het gemeentedecreet bepaald dat de Vlaamse Regering de overgangsmaatregelen moest vaststellen 
betreffende het administratief en geldelijk statuut van de plaatselijke ontvangers die op het moment van de 
volledige inwerkingtreding van hoofdstuk V van titel II van het gemeentedecreet in dienst van de gemeenten zijn 
en dit met inachtneming van principes zoals de waarborg van aanstelling van aanstelling in het ambt van 
financieel beheerder in de betrokken gemeenten en het behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk 
statuut.  
Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van 
diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging 
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet 
van 15 juli 2005 bepaalt: “De gemeenteraad stelt in zijn installatievergadering op de eerste werkdag van de 
maand januari 2013 de ontvanger aan als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het 
geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.” 
De gemeenteraad moet derhalve volgens bovenvermeld art. 3 en conform de omzendbrief BB 2012/02 van 19 
oktober 2012 formeel akte nemen van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van plaatselijk 
ontvanger in het ambt van financieel beheerder.  
De omzendbrief BB 2012/02 bepaalt eveneens : “De huidige titularissen van het ambt van plaatselijke ontvanger 
worden allemaal ambtshalve aangesteld als financieel beheerder. De raden worden geacht formeel akte te 
nemen van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van alle decreetsbepalingen betreffende het ambt 
van financieel beheerder, in het bijzonder de inwerkingtreding van artikel 76, §1, eerste lid, van het 
Gemeentedecreet, dat formeel het ambt van financieel beheerder instelt. Er is alleen maar uitdrukkelijk sprake in 
de bovenstaande bepalingen over het aanstellen van de huidige ontvanger als financieel beheerder. Er is geen 
sprake van een verplichte nieuwe eedaflegging of van een verplichte aanwezigheid van de ontvanger die 
financieel beheerder wordt. De wijziging van de ambtsbenaming brengt ook geen wijziging mee van de 
rechtspositieregeling die op hem van toepassing is. Als de voorziene formele vaststelling van de wijziging van dit 
ambt om welke reden dan ook niet voorkomt op de agenda van de installatievergadering, dan moet dat nadien zo 
vlug mogelijk gebeuren. Dit verandert intussen echter niets aan het feit dat de decretale bepalingen betreffende 
de definitieve en volledige omzetting van het ambt van plaatselijk ontvanger in financieel beheerder in werking 
zullen zijn getreden op 1 januari 2013.”  
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De gemeente heeft derhalve de plicht op de installatievergadering van heden Vermeiren Maria  – huidig titularis 
gemeenteontvanger - aan te stellen als financieel beheerder van de gemeente Berlaar met behoud van de 
verworven rechten inzake geldelijk statuut. 
 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 76 en 308; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse 
bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 
juli 2005, artikel 3; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – start lokale en provinciale bestuursperiode; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 1994 (punt 29) houdende benoeming van Mai 
Vermeiren tot gemeenteontvanger van gemeente Berlaar; 
 
Overwegende dat het om een ambtshalve heraanstelling van de ontvanger als financieel beheerder gaat, en 
onderhavige beslissing aldus een gebonden bevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
 

BESLUIT 
 

Enig artikel 
De gemeenteraad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van plaatselijk ontvanger 
in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularis van het ambt van plaatselijke ontvanger – Vermeiren 
Maria – wordt hierdoor ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven rechten 
inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1,3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
De raad neemt eveneens formeel akte van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van alle 
decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de inwerkingtreding van 
artikel 76, §1, eerste lid, van het Gemeentedecreet, dat formeel het ambt van financieel beheerder instelt. 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.05 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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