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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP 
WOENSDAG 2 JANUARI 2019 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter t.e.m. agendapunt 5;
Lieven Cnudde: voorzitter vanaf agendapunt 6;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Carine Portois, Cindy Franssen: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, 
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Mathieu Mas, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, 
Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, Boris Labie, 
Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: 
raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Mathieu De Cock: raadslid

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Marnic De Meulemeester, uittredend voorzitter van de gemeenteraad,
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op 5 december 2018, zoals meegedeeld per 
aangetekende brief op 10 december 2018;
Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 6;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt akte van het feit dat de raad voor maatschappelijk welzijn hiervan in kennis 
wordt gesteld.

2. Mededeling en kennisname van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

Marnic De Meulemeester, uittredend voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat Marnic De Meulemeester de decretaal voorziene eed als burgemeester heeft afgelegd in 
de handen van de heer wnd. gouverneur Didier Detollenaere op 17 december 2018 zoals bevestigd door 
de akte van eedaflegging;
Overwegende dat Marnic De Meulemeester conform de akte van benoeming dd. 26 november 2018 met 
ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;
Overwegende dat de eedaflegging van de burgemeester ook geldt als eedaflegging als voorzitter van het 
vast bureau van het OCMW;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, o.a. de artikelen 58 en 59;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van Marnic De Meulemeester tot 
burgemeester van Oudenaarde met ingang van 1 januari 2019.

3. Kennisname afstand van mandaat van de heer Peter Blondeel.

Marnic De Meulemeester, uittredend voorzitter van de gemeenteraad;



2

Overwegende dat de heer en mevrouw Peter Blondeel-Eva Pycke verkozen zijn voor de lijst Groen;
Overwegende dat er onverenigbaarheid bestaat;
Besluit: eenparig
Enig artikel: De raad neemt kennis van de brief van de heer Peter Blondeel dd. 11 december 2018 waarbij 
hij afstand doet van zijn mandaat als gemeenteraadslid.

4. Installatie gemeenteraadsleden, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling.

Marnic De Meulemeester, uittredend voorzitter van de gemeenteraad,
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op 5 december 2018;
Overwegende dat op grond van onverenigbaarheid conform art. 10 van het decreet Lokaal Bestuur op 11 
december 2018 een afstand van mandaat werd ingediend door de heer Peter Blondeel, verkozen op lijst 
nr. 4 (Groen);
Overwegende dat de heer Dirk Van Maelzaeke, 1ste opvolger op de lijst nr. 4 (Groen) met brief van 10 
december 2018 verzaakt aan zijn mandaat als opvolgend raadslid en de heer Eric Meirhaeghe met brief 
van 13 december 2018 bevestigt het mandaat op te nemen;
Overwegende dat alle geloofsbrieven, bestaande uit een uittreksel uit het bevolkingsregister, een 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer, behoorlijk en tijdig werden ingediend en dat deze 
ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de 
gemeenteraad blijkt dat alle verkozenen die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat voor iedere eedaflegging een afzonderlijke akte van eedaflegging wordt opgemaakt 
waaruit blijkt dat iedere eedaflegging heeft plaatsgehad in openbare vergadering in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad met volgende formule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen”;
Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld aan de hand van de 
anciënniteit, al dan niet onderbroken, van de raadsleden terwijl bij gelijke anciënniteit de voorkeur gaat 
naar het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste 
aantal naamstemmen heeft behaald;
Overwegende dat door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de 
gemeenteraadsleden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd 
moeten worden beschouwd. De rang is dezelfde als die ze als gemeenteraadslid innemen. De raad voor 
maatschappelijk welzijn bestaat ook uit personen van verschillend geslacht.;
Gelet  op het decreet lokaal bestuur, o.a. de artikelen 6, 8, 59 en 68;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, o.a. de artikelen 8, 58, 86 en 169;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat door onverenigbaarheid van de heer Peter 
Blondeel, de verzaking van de heer Dirk Van Maelzaeke en de opname van het mandaat door de heer Eric 
Meirhaeghe van de lijst nr. 4 (Groen).
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van 
Lijst nr. 6 (Open VLD) Naam

Peter Simoens
Marnic De Meulemeester
John Adam
Carine Portois
Danny Lauweryns
Sybille De Vos
Franka Bogaert
Murat Yurtay
Bart Dossche
Julie Dossche
Tineke Van Hooland
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Robbin De Vos
Kurt Vandeputte

Lijst nr. 3 (CD&V) Stefaan Vercamer
Mathieu Mas
Lieven Cnudde
Cindy Franssen
Christine Vandriessche

Lijst nr. 4 (Groen) Elisabeth Meuleman
Steven Bettens
Folke D’Haeyer
Eva Pycke
Maud Wybraeke
Eric Meirhaeghe

Lijst nr. 2 (N-VA) Kristof Meerschaut
Boris Labie
Kathy De Rycke

Lijst nr. 1 (Sp.a) Dagmar Beernaert
André Vansteenbrugge

Lijst nr.5 (Vlaams Belang) Vincent Thomaes

Artikel 3.
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van:
Lijst nr. 6 (Open VLD) Naam

Peter Simoens
Marnic De Meulemeester
John Adam
Carine Portois
Danny Lauweryns
Sybille De Vos
Franka Bogaert
Murat Yurtay
Bart Dossche
Julie Dossche
Tineke Van Hooland
Robbin De Vos
Kurt Vandeputte

Lijst nr. 3 (CD&V) Stefaan Vercamer
Mathieu Mas
Lieven Cnudde
Cindy Franssen
Christine Vandriessche

Lijst nr. 4 (Groen) Elisabeth Meuleman
Steven Bettens
Folke D’Haeyer
Eva Pycke
Maud Wybraeke
Eric Meirhaeghe

Lijst nr. 2 (N-VA) Kristof Meerschaut
Boris Labie
Kathy De Rycke

Lijst nr. 1 (Sp.a) Dagmar Beernaert
André Vansteenbrugge

Lijst nr.5 (Vlaams Belang) Vincent Thomaes

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
Marnic De Meulemeester, uittredend voorzitter van de gemeenteraad;
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Overwegende dat op 18 december 2018 een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van 
Lieven Cnudde werd overhandigd aan de algemeen directeur;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene 
ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Lieven Cnudde, wordt verkozen verklaard als voorzitter 
van de gemeenteraad met onmiddellijke ingang.

6. Verkiezing van de schepenen, eedaflegging en vaststelling van de rangorde.

De gemeenteraad;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd 
aan de algemeen directeur op 13 december 2018, zijnde meer dan uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur een afschrift van der gezamenlijke akte van voordracht aan de 
burgemeester heeft bezorgd;
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Overwegende dat de algemeen directeur 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 meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad aan de algemeen directeur is overhandigd;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-schepenen de volgende personen zijn:

Eerste schepen Stefaan Vercamer
Tweede schepen John Adam
Derde schepen Peter Simoens
Vierde schepen Bart Dossche
Vijfde schepen Sybille De Vos
Zesde schepen Carine Portois
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal 
voorziene ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de 
ontvankelijke voordrachtakte is bepaald;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de decretaal voorziene eed hebben afgelegd in 
handen van de burgemeester, namelijk “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen”;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de 
kandidaat-schepenen.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de 
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:

Eerste schepen Stefaan Vercamer
Tweede schepen John Adam
Derde schepen Peter Simoens
Vierde schepen Bart Dossche
Vijfde schepen Sybille De Vos
Zesde schepen Carine Portois
Artikel 3. De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de voornoemde schepenen in handen van 
de burgemeester.
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7. Vaststelling van de fracties.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie 
vormen;
Overwegende dat bepaalde afwijkingen mogelijk zijn maar dit zich niet voordoet;
Overwegende dat aan de algemeen directeur geen afschrift van de akte van fractievorming is bezorgd 
uiterlijk de eerste dag nadat de voordrachtakte of de verbeteringsakte bij de voorzitter van het 
gemeentelijk hoofdbureau is ingediend;
Overwegende dat er geen onderlinge vereniging is tot een fractie;
Besluit: eenparig
Enig artikel. De fracties in de gemeenteraad worden als volgt vastgesteld:
 De fractie Open VLD
 De fractie CD&V
 De fractie Groen
 De fractie N-VA
 De fractie Sp.a
 De fractie Vlaams Belang

8. Verkiezing van de politieraadsleden

De Gemeenteraad,
Artikel 18 van de wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad 
plaatsvindt 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;
De politieraad van de politiezone Vlaamse Ardennen is overeenkomstig artikel 12, tweede lid van de wet 
van 7 december 1998 samengesteld uit 19 verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid van de wet van 7 december 
1998 dient over te gaan tot verkiezing van 10 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Gelet op de voordrachtakten ten getale van 5, ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het 
Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van der leden 
van de politieraad;
Overwegende dat deze akten respectievelijk volgende kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de 
volgende verkozenen voor de gemeenteraad:

Kandidaat effectieve leden Kandidaat opvolgers Raadsleden die de voordracht 
deden

Franka Bogaert Marnic De Meulemeester, Carine 
Portois, John Adam, Peter 
Simoens, Bart Dossche, Sybille 
De Vos, Julie Dossche, Franka 
Bogaert, Danny Lauweryns, 
Tineke Van Hooland, Robbin De 
Vos, Murat Yurtay, Kurt 
Vandeputte

Robbin De Vos Marnic De Meulemeester, Carine 
Portois, John Adam, Peter 
Simoens, Bart Dossche, Sybille 
De Vos, Julie Dossche, Franka 
Bogaert, Danny Lauweryns, 
Tineke Van Hooland, Robbin De 
Vos, Murat Yurtay, Kurt 
Vandeputte

Julie Dossche Marnic De Meulemeester, Carine 
Portois, John Adam, Peter 
Simoens, Bart Dossche, Sybille 
De Vos, Julie Dossche, Franka 
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Bogaert, Danny Lauweryns, 
Tineke Van Hooland, Robbin De 
Vos, Murat Yurtay, Kurt 
Vandeputte

Kurt Vandeputte Marnic De Meulemeester, Carine 
Portois, John Adam, Peter 
Simoens, Bart Dossche, Sybille 
De Vos, Julie Dossche, Franka 
Bogaert, Danny Lauweryns, 
Tineke Van Hooland, Robbin De 
Vos, Murat Yurtay, Kurt 
Vandeputte

Murat Yurtay Marnic De Meulemeester, Carine 
Portois, John Adam, Peter 
Simoens, Bart Dossche, Sybille 
De Vos, Julie Dossche, Franka 
Bogaert, Danny Lauweryns, 
Tineke Van Hooland, Robbin De 
Vos, Murat Yurtay, Kurt 
Vandeputte

Christine Vandriessche Stefaan Vercamer, Cindy 
Franssen, Mathieu De Cock, 
Lieven Cnudde

Mathieu Mas Stefaan Vercamer, Cindy 
Franssen, Mathieu De Cock, 
Lieven Cnudde

Steven Bettens Maud Wybraeke Eva Pycke, Maud Wybraeke, 
Elisabteh Meueleman, Steven 
Bettens

Elisabeth Meuleman Maud Wybraeke Eva Pycke, Maud Wybraeke, 
Elisabteh Meueleman, Steven 
Bettens

Boris Labie Kathy De Rycke, Kristof 
Meerschaut

Kristof Meerschaut, Boris Labie, 
Kathy De Rycke

André Vansteenbrugge Dagmar Beernaert Dagmar Beernaert

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt overeenkomstig artikel 7 van voornoemd 
Koninklijk Besluit op grond van voornoemde voordrachtakten en luidend als volgt:

Kandidaat effectieve leden Kandidaat opvolgers
Franka Bogaert
Robbin De Vos
Julie Dossche
Kurt Vandeputte
Murat Yurtay
Christine Vandriessche
Mathieu Mas
Steven Bettens Maud Wybraeke
Elisabeth Meuleman Maud Wybraeke
Boris Labie Kathy De Rycke, Kristof 

Meerschaut
André Vansteenbrugge Dagmar Beernaert
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Stelt vast dat Maud Wybraeke en Julie Dossche, de jongste gemeenteraadsleden, de burgemeester bijstaan 
bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 
20 december 2000).
Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun 
opvolgers van de politieraad;
30 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen elk 6 stembiljetten;
180 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters;
180 stembiljetten worden aangetroffen in de stembus;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
0 nietige stembiljetten
0 blanco stembiljetten
180 geldige stembiljetten
De op deze 180 geldige stembiljetten uitgebracht stemmen worden toegekend als volgt:

Naam en voornaam kandidaat-effectieve leden Aantal verkregen stemmen
Franka Bogaert 17
Robbin De Vos 17
Julie Dossche 17
Kurt Vandeputte 10
Murat Yurtay 17
Christine Vandriessche 13
Mathieu Mas 17
Steven Bettens 17
Elisabeth Meuleman 16
Boris Labie 23
André Vansteenbrugge 16
Totaal aantal stemmen 180

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-
effectieve leden.
Stelt vast dat 10 kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben behaald, verkozen 
worden.
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat

Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad

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 effectief verkozen 
leden

Franka Bogaert
Robbin De Vos
Julie Dossche
Murat Yurtay
Christine Vandriessche
Mathieu Mas
Steven Bettens Maud Wybraeke
Elisabeth Meuleman Maud Wybraeke
Boris Labie Kathy De Rycke Kristof Meerschaut
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André Vansteenbrugge Dagmar Beernaert

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door:

Franka Bogaert
Robbin De Vos
Julie Dossche
Murat Yurtay
Christine Vandriessche
Mathieu Mas
Steven Bettens
Elisabeth Meuleman
Boris Labie
André Vansteenbrugge

Stelt vast dat Maud Wybraeke, Kathy De Rycke, Kristof Meerschaut en Dagmar Beernaert, van 
rechtswege de opvolgers zijn van deze kandidaat-effectieve leden;
Stelt vast dat geen enkele effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald 
in de wet van 7 december 1998;
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het 
koninklijk bersluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden 
van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden.

De vergadering wordt geheven om 20u20.

Goedgekeurd in zitting van 28 januari 2019.

Algemeen directeur, De voorzitter,,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


