PROVINCIE ANTWERPEN

GEMEENTE ARENDONK

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN: 03.01.2019
Aanwezig:

Rob Blockx, voorzitter
Kristof Hendrickx, burgemeester
Luc Bouwen, An Hermans, Kenny Viskens, Joke Segers, Marina Gys, schepenen.
Benny Maes, Joannes Wijnen, Gunther Hendrickx, Davy Cools, Gunter Spapen, Rik
Nys, Jef Van Steenbergen, Boudewijn Westhof, Alek Dom, Leny Noboa, Michiel Wils,
Rudy Panis, Tom Claessen, Mariska Vogels, Karolien Verbeek, Bianca Verachtert –
raadsleden
Guido Verschaeren, adjunct-algemeen directeur
Wouters Kris, algemeen directeur
---------------------------------

De gemeenteraad van Arendonk.
1. Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204;
Gelet op het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige
Vlaamse bestuursrechtcolleges, artikel 28;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05.12.2018 werden geldig verklaard, zoals meegedeeld per
brief op 10.12.2018;
BESLUIT:
Enig art.: Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 30.11.2018 waarbij de
heer Kristof Hendrickx tot burgemeester van deze gemeente benoemd wordt en van de brief van de
Gouverneur van 10.12.2018 waarbij medegedeeld wordt dat voorgenoemde de eed in hoedanigheid
van burgemeester afgelegd heeft op 10.12.2018.
3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Korte openbare beschrijving:
Installatie van de gemeenteraadsleden (kennisneming eventuele afstanden van mandaat en
onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de
rangorde.
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de
artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59;
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05.12.2018 geldig werden verklaard;
Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredende
voorzitter afstand te doen van hun mandaat:

•
•
•
•

Van der Vloedt Hilde deed afstand op 17 december 2018 per mail
Claessen Christel deed afstand op 18 december 2018 per mail
Hermans Ann deed afstand op 19 december 2018 per brief
Van Beers Silvy deed afstand op 18 december 2018 per brief
Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:
• Vogels Mariska als 1ste opvolger op lijstnummer 2 N-VA
• Panis Rudy als 2de opvolger op lijstnummer 2 N-VA
• Michiel Wils als 1ste opvolger op lijstnummer 3 CD&V
• Bianca Verachtert als 1ste opvolger op lijstnummer 5 VLAAMS BELANG
Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze
installatievergadering;
Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen
tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter
zake.
Overwegende dat 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;
Overwegende dat Kristof Hendrickx op 10.12.2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen
van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed
hebben afgelegd in handen van de uittredende voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen";
Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;
BESLUIT:
Art. 1: Akte te nemen van de afstand van mandaat van volgende verkozenen:
• Hilde Van der Vloedt;
• Claessen Christel;
• Hermans Ann;
• Van Beers Silvy;
Art. 2: De geloofsbrieven goed te keuren van:
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Officiële naam
Luc Bouwen
Kristof Hendrickx
An Hermans
Benny Maes
Joannes Wijnen
Joke Segers
Rob Blockx
Gunther Hendrickx
Marina Gys
Davy Cools
Gunter Spapen
Rik Nys
Jef Van Steenbergen
Kenny Viskens
Boudewijn Westhof
Alek Dom

Lijst
CD&V
N-VA
N-VA
Arendonk Positief
VLAAMS BELANG
CD&V
CD&V
sp.a - Groen
N-VA
Arendonk Positief
N-VA
CD&V
N-VA
N-VA
N-VA
CD&V

17
18
19
20
21
22
23

Leny Noboa
Michiel Wils
Rudy Panis
Tom Claessen
Mariska Vogels
Karolien Verbeek
Bianca Verachtert

N-VA
CD&V
N-VA
sp.a - Groen
N-VA
sp.a - Groen
VLAAMS BELANG

Art. 3: Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van:
Officiële naam
Luc Bouwen
Kristof Hendrickx
An Hermans
Benny Maes
Joannes Wijnen
Joke Segers
Rob Blockx
Gunther Hendrickx
Marina Gys
Davy Cools
Gunter Spapen
Rik Nys
Jef Van Steenbergen
Kenny Viskens
Boudewijn Westhof
Alek Dom
Leny Noboa
Michiel Wils
Rudy Panis
Tom Claessen
Mariska Vogels
Karolien Verbeek
Bianca Verachtert
Art. 4: Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn.
Art. 5: De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang
1
2
3
4
5
6
7

Officiële naam
Luc Bouwen
Kristof Hendrickx
An Hermans
Benny Maes
Joannes Wijnen
Joke Segers
Rob Blockx

Anciënniteit Aantal stemmen
03.01.01
823
03.01.07
2193
03.01.07
686
03.01.07
473
03.01.07
308
02.01.13
765
02.01.13
605

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Gunther Hendrickx
Marina Gys
Davy Cools
Gunter Spapen
Rik Nys
Jef Van Steenbergen
Kenny Viskens
Boudewijn Westhof
Alek Dom
Leny Noboa
Michiel Wils
Rudy Panis
Tom Claessen
Mariska Vogels
Karolien Verbeek
Bianca Verachtert

02.01.13
02.01.13
02.01.13
25.06.18
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19

453
418
181
277
473
420
418
384
382
324
270
265
262
249
237
158

4. Vaststelling van de fracties
Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36;
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat er geen akte van fractievorming werd ingediend, waardoor er geen lijst wordt
opgesplitst in twee fracties;
Overwegende dat er geen voorstel van lijstenvereniging tot één fractie werd ingediend.
BESLUIT:
Enig art.: De voorzitter stelt vast dat volgende fracties zetelen in de gemeenteraad: N-VA, CD&V, sp.a
– Groen, Arendonk Positief en VLAAMS BELANG
5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7 ;
Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Rob Blockx werd
overhandigd aan de algemeen directeur op 18 december 2018 zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting
overhandigd heeft aan de uittredende voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van
voordracht van kandidaat-voorzitter 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 en daarmee de ontvankelijkheid van
de akte kan bevestigen;
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft
afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de
einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;

BESLUIT:
Art. 1: Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.
Art. 2: De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Rob Blockx, wordt verkozen verklaard als voorzitter
van de gemeenteraad met ingang van 3 januari 2019.
Conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw
gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende
voorzitter.
6. Verkiezing van de schepenen
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49;
Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd
overhandigd aan de algemeen directeur op 18 december 2018 zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur op 18 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke
akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;
Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat 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;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dus de ontvankelijkheid van de akte kan
bevestigen;
Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte vier kandidaat-schepenen worden
voorgedragen;
Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het
aantal schepenen is vastgelegd;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat- schepenen de volgende personen zijn:
• Luc Bouwen (CD&V)
• An Hermans (N-VA)
• Kenny Viskens (N-VA)
• Joke Segers (CD&V)
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt.
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding
maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen opvolgers aangeduid worden;
BESLUIT:
Art. 1: Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen.
Art. 2: Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name 4 schepenen.
Art. 3: Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun
eedaflegging in handen van de burgemeester:
Rang Officiële naam

Lijst

1
2
3
4

Luc Bouwen
An Hermans
Kenny Viskens
Joke Segers

CD&V
N-VA
N-VA
CD&V

7. Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, verder WGP genoemd;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad, verder koninklijk besluit genoemd;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 03.01.2019 tot installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
Overwegende 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 Kempen Noord-Oost is samengesteld is
uit 17 verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 12, tweede lid WGP dient over te gaan
tot verkiezing van 6 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor de overhandiging van de
voordachtakten heeft vastgesteld op 16 december 2018 om 10.00 uur;
Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota heeft bezorgd
over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten en over de regels die van
toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van de kandidaten;
Overwegende dat 4 voordrachtakten voor 8 effectieve kandidaten werden overhandigd aan
burgemeester Kristof Hendrickx;
Overwegende dat de burgemeester de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt heeft
opgemaakt en dat deze als bijlage bij de oproeping van deze vergadering werd gevoegd:
Rob Blockx, kandidaat-effectief lid, 15.07.1970, leerkracht
Luc Bouwen, kandidaat - opvolger 1, 19.04.1962, advocaat
Joke Segers, kandidaat - opvolger 2, 01.08.1984, leerkracht
__________________________________________________________________________________
Davy Cools, kandidaat - effectief lid, 01.09.1973, magazijnier
Benny Maes, kandidaat - opvolger, 20.03.1982, bediende
__________________________________________________________________________________
Alek Dom, kandidaat-effectief lid, 18.01.1995, advocaat
Luc Bouwen, kandidaat - opvolger 1, 19.04.1962, advocaat
Joke Segers, kandidaat - opvolger 2, 01.08.1984, leerkracht
__________________________________________________________________________________
Gunther Hendrickx, kandidaat - effectief lid, 23.01.1971, milieu -en preventieadviseur
Karolien Verbeek, kandidaat - opvolger 1, 24.05.1980, leerkracht
Tom Claessen, kandidaat - opvolger 2, 27.12.1971, zelfstandig zaakvoerder
__________________________________________________________________________________

Joke Segers, kandidaat - effectief lid, 01.08.1984, leerkracht
Luc Bouwen, kandidaat - opvolger, 19.04.1962, advocaat
__________________________________________________________________________________
Gunter Spapen, kandidaat - effectief lid, 29.12.1966, bereider farmacie
An Hermans, kandidaat - opvolger, 08.10.1979, leerkracht
__________________________________________________________________________________
Jef Van Steenbergen, kandidaat- effectief lid, 02.06.1997, werkzoekende
Gunter Spapen, kandidaat - opvolger 1, 29.12.1966, bereider farmacie
An Hermans, kandidaat - opvolger 2, 08.10.1979, leerkracht
__________________________________________________________________________________
Boud Westhof, kandidaat - effectief lid, 04.10.1957, zelfstandig garagist
Gunter Spapen, kandidaat -opvolger 1 , 29.12.1966, bereider farmacie
An Hermans, kandidaat - opvolger 2, 08.10.1979, leerkracht
Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal opstelt over het
verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in
de notulen van de gemeenteraadszitting;
Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van de
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering
plaatsvinden;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden Leny Noboa en Michiel Wils, de jongste in leeftijd van de
aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, de
burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het opmaken
van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het opmaken
van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
Overwegende dat de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in principe in
één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de
politieraad;
Overwegende dat 23 gemeenteraadsleden deelnemen aan de stemming;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid 4 stemmen heeft;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid dus 4 stembiljetten gekregen heeft;
Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de
stemming heeft geopend;
Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten heeft
verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal
stemmen per raadslid, er 92 stembiljetten overhandigd moeten zijn en er 92 stembiljetten in de
stembus aangetroffen moeten zijn;
Overwegende dat 92 stembiljetten werden overhandigd en er dus geen ontbreken;
Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend en
gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige
stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is
uitgebracht;
Overwegende dat er geen ongeldige stemmen werden uitgebracht;
Overwegende dat er geen blanco stemmen werden uitgebracht;
Overwegende dat er 92 geldige stemmen werden uitgebracht en deze toegekend werden aan
volgende kandidaten:

•
•
•
•
•
•
•
•

14 voor kandidaat Rob Blockx
13 voor kandidaat Davy Cools
14 voor kandidaat Alek Dom
12 voor kandidaat Gunther Hendrickx
0 voor kandidaat Joke Segers
13 voor kandidaat Gunter Spapen
13 voor kandidaat Jef van Steenbergen
13 voor kandidaat Boudewijn Westhof
Overwegende dat de kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen,
verkozen worden en dus de burgemeester vaststelt dat volgende kandidaten werden verkozen:
• Rob Blockx met als eerste opvolger Luc Bouwen en als tweede opvolger Joke Segers
• Alek Dom met als eerste opvolger Luc Bouwen en als tweede opvolger Joke Segers
• Gunter Spapen met als opvolger An Hermans
• Jef Van Steenbergen met als eerste opvolger Gunter Spapen en als tweede opvolger An
Hermans
• Boudewijn Westhof met als eerste opvolger Gunter Spapen en als tweede opvolger An
Hermans
• Davy Cools met als opvolger Benny Maes
Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:
- alle verkozen kandidaten-effectieve leden
- alle kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze kandidaat effectieve leden
Overwegende dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid
zoals bedoeld in artikel 15 WGP;
Overwegende dat dit proces-verbaal, opgemaakt staande vergadering, overeenkomstig artikel 18bis
WGP en artikel 15 van het koninklijk besluit, in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie zal
worden gezonden.
BESLUIT:
Art. 1: Akte te nemen van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van
de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Kempen Noord-Oost, zoals
door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Art. 2: Akte te nemen van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van
de politieraad van de meergemeentezone Kempen Noord-Oost in.
• Effectief lid: Rob Block, 15.07.1970, leerkracht
• Opvolger 1: Luc Bouwen, 19.04.1962, advocaat
• Opvolger 2: Joke Segers, 01.08.1984, leerkracht
• Effectief lid: Alek Dom, 18.01.1995, advocaat
• Opvolger 1: Luc Bouwen, 19.04.1962, advocaat
• Opvolger 2: Joke Segers, 01.08.1984, leerkracht
• Effectief lid: Gunter Spapen, 29.12.1966, bereider farmacie
• Opvolger: An Hermans, 08.10.1979, leerkracht
• Effectief lid: Jef Van Steenbergen, 02.06.1997, werkzoekende
• Opvolger 1: Gunter Spapen, 29.12.1966, bereider farmacie
• Opvolger 2: An Hermans, 08.10.1979, leerkracht
• Effectief lid: Boudewijn Westhof, 04.10.1957, zelfstandig garagist
• Opvolger 1: Gunter Spapen, 29.12.1966, bereider farmacie
• Opvolger 2: An Hermans, 08.10.1979, leerkracht
• Effectief lid: Davy Cools, 01.09.1973, magazijnier
• Opvolger: Benny Maes, 20.03.1982, bediende

