
ons kenmerk: datum 24-1-2019 

Geachte gemeenteraadsleden, 

We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering 
van de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 om 20.00uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele, met onderstaande agenda. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 
Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisnemen bekendmaking resultaten verkiezingen en geldig verklaren van de
verkiezingen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief 
rechtscollege dat de bezwaren behandelt tegen de lokale verkiezingen en bij ontstentenis van 
een bezwaar ook ambtshalve de juistheid nagaat van de zetelverdeling tussen de lijsten en 
van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard. Aan de raad 
wordt gevraagd kennis te nemen van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 

2. Kennisnemen benoeming en eedaflegging van de burgemeester
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 58, werd de heer
Johan Van Durme bij Ministerieel Besluit van 21 december 2018 benoemd tot burgemeester
uit de verkozenen voor de gemeenteraad. Op 18 januari 2019 legde de burgemeester de eed af
in handen van de provinciegouverneur. Aan de raad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.
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3. Goedkeuren geloofsbrieven gemeenteraadsleden
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3, onderzoekt de
gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. Dit wil zeggen dat de
raad moet nagaan of de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien
moet de raad ook nakijken of er geen onverenigbaarheden zijn waardoor een bepaalde
verkozene het mandaat niet kan opnemen. De geloofsbrieven omvatten volgende schriftelijke
bewijsstukken: 1°. een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, 2° een recent uittreksel uit
het strafregister model 1 en 3° een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de
gevallen van onverenigbaarheid. Aan de raad wordt gevraagd de geloofsbrieven van de nieuw
verkozen raadsleden te onderzoeken.

4. Eed afleggen gemeenteraadsleden in handen van de voorzitter van de
installatievergadering

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 6, leggen de verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd, voor ze hun mandaat 
aanvaarden, in openbare vergadering en in alfabetische volgorde de eed af in handen van de 
voorzitter van de installatievergadering. De voorzitter van de installatievergadering die 
herverkozen is als gemeenteraadslid, legt de eed af in handen van de burgemeester. 

5. Akte nemen van de situatie van verhindering van een gemeenteraadslid
Het Arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 schorst een raadslid
gedurende de periode van één maand. De schorsing treedt ten vroegste in werking na de
eedaflegging als raadslid. Voor de duur van de schorsing verkeert het raadslid in een staat van
verhindering als vermeld in artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur.

6. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §7, wordt
onmiddellijk na de eedaflegging de rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Aan de
raad wordt gevraagd om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen.

7. Kennisnemen verkozen verklaren voorzitter gemeenteraad
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 7, verkiest de
gemeenteraad op de installatievergadering onder de gemeenteraadsleden van Belgische
nationaliteit een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van
voordracht van de kandidaat-voorzitter. De voorzitter van de installatievergadering gaat na of
de akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval wordt de voorgedragen
kandidaat-voorzitter verkozen verklaard. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van
de verkozen verklaring van de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad.
Een eedaflegging als voorzitter is niet nodig, de eedaflegging als raadslid volstaat.

8. Goedkeuren geloofsbrieven van de vervanger van het gemeenteraadslid dat als
verhinderd wordt beschouwd – eedaflegging in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad

Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen door zijn 
opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet van 8 juli 2011 en dit voor zolang de toestand van verhindering duurt. De 
geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3 van het Decreet Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017. De vervanger legt de eed af in openbare vergadering in de 
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handen van de voorzitter van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 14 van het decreet 
lokaal bestuur. 

9. Kennisnemen verkozen verklaren kandidaat-schepenen 
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 43, verkiest de 
gemeenteraad de schepenen onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke 
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De voorzitter van de gemeenteraad gaat na 
of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval worden de 
voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen verklaard en is het aantal schepenen vastgelegd 
tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. Aan de raad wordt gevraagd kennis 
te nemen van de verkozen verklaring van de kandidaat-schepenen. 

10. Eed afleggen schepenen in handen van de burgemeester 
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 44, leggen de 
schepenen voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad, 
de eed af in handen van de burgemeester. Raadsleden die zich in een situatie van verhindering 
bevinden, kunnen de eed als schepen pas afleggen als deze situatie ophoudt te bestaan. 

11. Kennisnemen fractievorming 
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 36, vormen één of 
meer gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn een fractie. In afwijking hiervan 
kunnen een of meer gemeenteraadsleden die verkozen zijn op lijsten zich uiterlijk op de 
installatievergadering onderling vereniging tot een fractie. Tot onderlinge vereniging van de 
lijsten kan. 

12. Verkiezing politieraadsleden 
Op basis van artikel 18 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gebeurt de verkiezing van de 
leden van de politieraad in openbare vergadering tijdens de installatievergadering van de 
gemeenteraad of ten laatste binnen de 10 dagen die erop volgen.  
In toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 20/12/2000 betreffende de 
verkiezing van de leden van de politieraad werd een exemplaar van de kandidatenlijst 
gevraagd als bijlage bij de oproepingsbrief. 
 ____________________________________________________________________________________________________________  

Pagina 3 van 3




