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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 31 januari 2019

AFDELING INTERNE ZAKEN - 
Secretariaat

6 2019_GR_00028 Samenstelling gemeenteraadscommissies op basis 
van voordrachtsakten (aktename) en verkiezing 
van de voorzitters en plaatsvervangende 
voorzitters van de raadscommissies 
(goedkeuring) - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; 
de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer 
Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; mevrouw Aurore 
Vanden Meersche; de heer Walter VASTIAU

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Bij de start van een nieuwe legislatuur moeten de gemeenteraadscommissies opnieuw 
worden samengesteld.

Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over 
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat 
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor volgende raadscommissies op te 
richten:

 Mens, samenleving en ruimte;
 Bestuurlijke en administratieve organisatie.

De commissies bestaan uit 15 stemgerechtigde leden, die evenredig verdeeld worden 
over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld, op basis van de ingediende 
voordrachtakten.
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De gemeenteraad moet ook de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de 
raadscommissies aanduiden.  De fracties kunnen op de voordrachtakte eveneens een 
kandidaat-voorzitter en kandidaat plaatsvervangend voorzitter voordragen.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 37.

Raadsbeslissing van 31 januari 2018 houdende goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement van de raad.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De nodige kredieten zijn gebudgetteerd in het exploitatiebudget, budgetcode 
0100/6200100.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met unanimiteit
Met 19 stemmen voor, 10 stemmen tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem wordt de heer 
Gust Crabbe aangeduid tot voorzitter van de commissie mens, samenleving en ruimte.

Met 19 stemmen voor, 10 stemmen tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem wordt 
mevrouw Veerle Seré verkozen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie mens, 
samenleving en ruimte.

Met 19 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 3 onthoudingen en 1 blanco stem wordt 
mevrouw Ann De Ridder verkozen tot voorzitter van de commissie bestuurlijke en 
administratieve organisatie.

Met 19 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 3 onthoudingen en 1 blanco stem wordt de 
heer Brahim Harfaoui verkozen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie 
bestuurlijke en administratieve organisatie.

Besluit

Artikel 1
Met algemene stemmen worden volgende gemeenteraadscommissies opgericht:

 commissie mens, samenleving en ruimte;
 commissie bestuurlijke en administratieve organisatie.

Artikel 2
De in artikel 1 vermelde gemeenteraadscommissies bestaan uit 15 stemgerechtigde 
leden, die worden samengesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het 
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huishoudelijk reglement van de raad. Alle raadsleden kunnen de vergaderingen van de 
commissies waarvan ze geen deel uitmaken, met raadgevende stem bijwonen.

Artikel 3
Er wordt akte genomen van de samenstelling van de commissie mens, samenleving en 
ruimte, zoals hierna vermeld:

N-VA
Nicole Billens
Gust Crabbe
Olivier Huygens
Veerle Seré
Jeroen Tiebout
Betty Willems

CD&V
Wim Peeters
Ann De Ridder
Brahim Harfaoui
Siebe Ruykens

PF
Jean Cornand
Godefroid Pirsoul
Annie Mathieu
Lydie De Smet

Groen
Natacha Martel

Artikel 4
Er wordt akte genomen van de samenstelling van de commissie bestuurlijke en 
administratieve organisatie, zoals hierna vermeld:

N-VA
Nicole Billens
Gust Crabbe
Olivier Huygens
Veerle Seré
Jeroen Tiebout
Betty Willems

CD&V
Wim Peeters
Ann De Ridder
Brahim Harfaoui
Siebe Ruykens

PF
Jean Cornand
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Raimondo Palermo
Lydie De Smet
Michel Miedzinski

Groen
Jeroen Steeman

Artikel 5
De heer Gust Crabbe wordt na geheime stemming verkozen tot voorzitter van de 
commissie mens, samenleving en ruimte.

Artikel 6
Mevrouw Veerle Seré wordt na geheime stemming verkozen tot plaatsvervangend 
voorzitter van de commissie mens, samenleving en ruimte.

Artikel 7
Mevrouw Ann De Ridder wordt na geheime stemming verkozen tot voorzitter van de 
commissie bestuurlijke en administratieve organisatie.

Artikel 8
De heer Brahim Harfaoui wordt na geheime stemming verkozen tot plaatsvervangend 
voorzitter van de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

Algemeen directeur
Walter Vastiau

Voorzitter
Siebe Ruykens


