UITTREKSEL
Gemeente Zele

Gemeenteraad | 2 juni 2022
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Johan Anthuenis, Jos Withofs, Serdar Celik, Pieter Herwege, Tineke Lootens,
Thomas Bauwens: schepenen;
Dirk De Mey, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes,
Francis De Donder, Tom Schiettecat, Kathleen De Munck, Timothy Debeir,
Filip De Wilde, Evy Beirnaert, Gürkan Aslan, Geert D'hooghe, Marc Ronsse,
Kim Van Cauteren, Tamara Van Laere, Michel Meesen, Bo De Maesschalck:
raadsleden;
Hans Knop: burgemeester;
Maria Verheirstraeten: voorzitter;
Stefan Bogaerts: algemeen directeur wnd.
Geert Roosenboom, Fien Van der Slycken, Vanessa Gelorini: raadsleden;
Tom De Graeve: algemeen directeur

Verkiezing op basis van gezamenlijke voordracht van de kandidaat-schepenen en
eedaflegging .

Motivering
Aanleiding en context
Naar aanleiding van het indienen van een collectieve constructieve motie van wantrouwen werd op 24
mei 2022 ook een gezamenlijke akte van voordracht ingediend. Met deze akte kunnen de
gemeenteraadsleden kandidaten voordragen voor het ambt van schepen.
Een akte van voordracht is pas ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de
verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen én door een meerderheid van
de gemeenteraadsleden die zijn verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst
van een kandidaat-schepen maar twee gemeenteraadsleden telt, is het voldoende dat één van hen de
voordracht ondertekent.
Alleen de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, tellen mee om te
bepalen of voldaan is aan de ontvankelijkheidsvereiste. Daarin worden ook de handtekeningen
begrepen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en nadien als
gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd.
Alleen als de akte tijdig is ingediend, is ze ontvankelijk. De uiterlijke indiendatum van de akte is acht
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
Elke voorgedragen kandidaat moet een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister
bezorgen, samen met een uittreksel uit het strafregister, model 1.
Elke voorgedragen kandidaat-opvolger moet ook een uittreksel uit het bevolkings- of
vreemdelingenregister bij de akte voegen.

Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur
Omzendbrieven KB/ABB 2018/3 &4

Argumentatie en advies










Overwegende dat gezamenlijke voordracht van kandidaat-schepenen werd bezorgd aan de
waarnemend algemeen directeur op 24 mei 2022, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
gemeenteraad;
Overwegende dat de waarnemend algemeen directeur een afschrift heeft bezorgd aan de
burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de ontvankelijkheid van de voorliggende
voordracht van de kandidaat-schepenen heeft vastgesteld
Overwegende dat vijf 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 volgende kandidaat-schepenen worden voorgedragen
Eerste schepen: Jozef Withofs
Tweede schepen: Serdar Celik
Derde schepen: Tineke Lootens
Vierde schepen: Pieter Herwege
Vijfde schepen: Thomas Bauwens
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd
en de nodige documenten konden voorleggen.

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Beslissing
Artikel 1.
Neemt akte van de ontvankelijke gezamelijke akte van voordracht van de kandidaat schepenen en
hun eedaflegging. De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard volgens
volgende rangorde:
Eerste schepen: Jozef Withofs
Tweede schepen: Serdar Celik
Derde schepen: Tineke Lootens
Vierde schepen: Pieter Herwege
Vijfde schepen: Thomas Bauwens

Artikel 2.
Neemt akte van de aanduiding en de eedaflegging van de heer Hans Knop als aangewezenburgemeester, in afwachting van de benoeming tot burgemeester door de Vlaamse regering.
Namens de Gemeenteraad,

Stefan Bogaerts
algemeen directeur wnd.

Hans Knop
burgemeester

