Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG 3 JANUARI 2019
Aanwezig: Lieven Dhaeze, de uittredende voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim
Vandevelde, Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Faiza El
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Imane Mazouz, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren,
Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Diederik Van Hamme.

AGENDA
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen
2. Kennisname van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester
3. Installatie gemeenteraadsleden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.
4. De bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
5. De fractievorming in de gemeenteraad
6. De verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
7. De verkiezing van de schepenen, met inbegrip van de eedaflegging en de bepaling van de
rangorde van de schepenen
Verzelfstandiging
8. Vzw De Linde. Aanduiding van de leden van de Algemene Vergadering. Beslissing.

OPENBARE ZITTING
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet d.d. 8 juli 2011, de artikelen 203 en 204.
Het decreet d.d. 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtcolleges, artikel 28.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 6.
Relevante documenten
De brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 10 december 2018 inzake de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
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De beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 5 december 2018 over de geldigheid
van de verkiezingen van 14 oktober 2018 in de stad Ronse.
Feiten/context/motivering
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief d.d. 10
december 2018.
Besluit:
Enig artikel :
Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 5 december 2018.
2. Kennisname van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, de artikelen 58 en 59.
Het Ministerieel besluit d.d. 26 november 2018 houdende de benoeming van de heer Luc DUPONT tot
burgemeester van de stad Ronse;
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
Relevante documenten
De ontvankelijke akte van voordracht van de heer Luc DUPONT.
De akte van eedaflegging d.d. 21 december 2018.
Feiten/context/motivering
De heer Luc DUPONT heeft een ontvankelijke akte van voordracht ingediend.
De heer Luc DUPONT heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de heer Didier
Detollenaere, waarnemend provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen op 21 december 2018, zoals
bevestigd door de akte van eedaflegging d.d. 21 december 2018.
Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging als gemeenteraadslid, overeenkomstig artikel 59,
tweede lid van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
De heer Luc DUPONT heeft aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester
opgenomen.
Besluit:
Enig artikel :
Akte te nemen van de benoeming en eedaflegging van de heer Luc DUPONT tot burgemeester van
Ronse met ingang van 1 januari 2019.
3. Installatie gemeenteraadsleden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet d.d. 8 juli 2011, de artikel 8, 58, 86 en 169.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,14, 49,
59.
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Relevante documenten
De brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 10 december 2018 inzake de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 5 december 2018 over de geldigheid
van de verkiezingen van 14 oktober 2018 in de stad Ronse.
De d.d. 14 december 2018 schriftelijke afstand van mandaat, gedagtekend en behoorlijk ondertekend
en ingediend bij de uittredende voorzitter door de heer Safi KAMEL, Lijst 3, CD&V.
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De d.d. 21 december 2018 schriftelijke afstand van mandaat, gedagtekend en behoorlijk ondertekend
en ingediend bij de uittredende voorzitter door mevrouw Angélique SYROIT, Lijst 2, N-VA.
De d.d. 27 december 2018 schriftelijke afstand van mandaat, gedagtekend en behoorlijk ondertekend
en ingediend bij de uittredende voorzitter door de heer Allal ABDELLATI, Lijst 1, sp.a.
De d.d. 21 december 2018 schriftelijke afstand van mandaat, gedagtekend en behoorlijk ondertekend
en ingediend bij de uittredende voorzitter door mevrouw Machtelt STROOBANTS, Lijst 1, sp.a.
De behoorlijk en tijdig ingediende geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden.
De melding bij mail d.d. 17 december 2018 van de heer Diederik VAN HAMME waarbij hij meldt zijn
mandaat te zullen opnemen, doch zich verontschuldigt voor de gemeenteraad van 3 januari 2018
omwille van het zich bevinden in het buitenland.
Feiten/context/motivering
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief d.d. 10
december 2018.
In de zitting van heden neemt de gemeenteraad kennis van de afstand van mandaat van volgende
verkozenen:
- mevrouw Angélique SYROIT, Lijst 2, N-VA
- de heer Allal ABDELLATI, Lijst 1, sp.a
In de zitting van heden neemt de gemeenteraad kennis van de afstand van mandaat omwille van een
onverenigbaarheid van volgende verkozene:
- de heer Safi KAMEL, Lijst 3, CD&V
In de zitting van heden neemt de gemeenteraad kennis van de afstand van mandaat omwille van een
onverenigbaarheid van volgende opvolger:
- mevrouw Machtelt STROOBANTS, Lijst 1, sp.a.
In de zitting van heden blijkt dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te
nemen: de heer Leonard VERSTICHEL, 1° opvolger, Lijst 3. CD&V.
In de zitting van heden blijkt dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te
nemen: de heer Jo CORNELUS, 1° opvolger, Lijst 2. N-VA.
In de zitting van heden blijkt dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te
nemen: mevrouw Fatima HBILI, 2° opvolger, Lijst 1. Sp.a.
De behoorlijk en tijdig ingediende geloofsbrieven werden ter inzage gelegd met respect voor de
decretale bepalingen terzake.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden blijkt dat alle
verkozenen en hun respectievelijke opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen,
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Niemand verklaarde zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden.
De heer Diederik VAN HAMME heeft zich verontschuldigd voor de gemeenteraad van 3 januari 2018
omwille van het zich bevinden in het buitenland, waardoor hij de eed als gemeenteraadslid pas op een
volgende gemeenteraadszitting kan afleggen.
De heer Luc DUPONT heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de heer Didier
Detollenaere, waarnemend provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen op 21 december 2018, zoals
bevestigd door de akte van eedaflegging d.d. 21 december 2018.
Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging als gemeenteraadslid, overeenkomstig artikel 59,
tweede lid van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Besluit:
Artikel 1:
De geloofsbrieven goed te keuren van :
1. Voor lijst nr. 1 (sp.a): de heren Pol KERCKHOVE, Gunther DERIEMAKER, Koen HAELTERS,
Jean-Pierre STOCKMAN, Björn BORDON en mevrouw Fatima HBILI.
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2. Voor lijst nr. 2 (N-VA): mevrouw Brigitte VANHOUTTE, de heren Wim VANDEVELDE, Aaron
DEMEULEMEESTER, David VANDEKERKHOVE, Paul CARTEUS, mevrouwen Rossana
KHOSHABA, Sylvie VANOVERMEEREN en de heer Jo CORNELUS.
3. Voor lijst nr. 3 CD&V: de heren Luc DUPONT, Ignace MICHAUX, Jan FOULON, Joris
VANDENHOUCKE, Patrice DUTRANOIT, mevrouwen Faïza EL GHOUCH, Eva LAMON,
Eugénie CARREZ, de heren Yves DEWORM, Leonard VERSTICHEL.
4. Voor lijst nr. 4 Groen: de heer Lech SCHELFOUT, mevrouw MAZOUZ Imane.
5. Voor lijst nr. 6 Open Vld: De heren Tom DEPUTTER, Guillaume DEVOS.
Artikel 2:
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter, de heer Lieven DHAEZE:
Bordon Björn
Carrez Eugénie
Carteus Paul
Cornelus Jo
Demeulemeester Aaron
Deputter Tom
Deriemaker Gunther
Devos Guillaume
Deworm Yves
Dutranoit Patrice
El Ghouch Faïza
Foulon Jan
Haelters Koen
Hbili Fatima
Kerckhove Pol
Khoshaba Rossana
Lamon Eva
Mazouz Imane
Michaux Ignace
Schelfout Lech
Stockman Jean-Pierre
Van Overmeeren Sylvie
Vandekerkhove David
Vandenhoucke Joris
Vandevelde
Wim
Vanhoutte Brigitte
Verstichel Leonard, waarvan proces-verbaal.
Artikel 3:
Aangezien de politiezone Ronse een ééngemeentezone is, worden de bevoegdheden van de
politieraad, bepaald in de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, uitgeoefend door de gemeenteraad.

4. De bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 6 § 7.
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Feiten/context/motivering
Het artikel 6 § 7 van het decreet d.d. 22 december 2017 voorziet in de volgorde van de raadsleden
volgens hun ‘anciënniteit’.
De anciënniteit omvat de gehele tijdsduur tijdens de welke een gemeenteraadslid deel uitmaakt van
de gemeenteraad van een gemeente.
Geen enkele bepaling in het decreet lokaal bestuur stelt dat het hierbij om een ‘ononderbroken’
dienstanciënniteit moet gaan, maar dat de anciënniteit die bedoeld wordt dus de reële
dienstanciënniteit betreft.
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Dat bijgevolg de anciënniteit bepaald wordt door de intrededatum in de gemeenteraad en bij gelijke
anciënniteit het gemeenteraadslid die bij de laatste verkiezingen het meeste naamstemmen behaalde
een hogere rangorde krijgt dan die die minder stemmen behaalden.
De heer Diederik VAN HAMME, rechtstreeks verkozene, is verontschuldigd voor de
installatievergadering d.d. 3 januari 2019 en kan hier in de rangorde niet worden opgenomen. Na zijn
eedaflegging zal hij opgenomen worden in deze rangorde.
Besluit:
Enig artikel :
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:

Volgnummer

Naam

Voornaam

Datum eerste
aanstelling als
gemeenteraadslid

1

Dupont

Luc

19.01.1983

2334

Lijst
CD&V

2

Deworm

Yves

11.01.1989

349

CD&V

3

Vandenhoucke

Joris

04.01.1995

1020

CD&V

4

Deriemaker

Gunther

04.01.1995

453

sp.a

5

Kerckhove

Pol

08.01.2001

795

sp.a

6

Foulon

Jan

23.04.2001

1373

CD&V

7

Michaux

Ignace

02.01.2007

1826

CD&V

8

Vanhoutte

Brigitte

02.01.2007

1558

N-VA

9

Deputter

Tom

02.01.2007

549

Open Vld

10

Bordon

Björn

02.01.2007

251

sp.a

11

Demeulemeester

Aaron

02.01.2013

1289

N-VA

12

Haelters

Koen

02.01.2013

313

sp.a

13

Stockman

Jean-Pierre

14.10.2013

253

sp.a

14

Dutranoit

Patrice

26.01.2015

607

CD&V

15

Vandevelde

Wim

03.01.2019

899

N-VA

16

Vandekerkhove

David

03.01.2019

518

N-VA

17

Carteus

Paul

03.01.2019

443

N-VA

18

El Ghouch

Faïza

03.01.2019

432

CD&V

19

Lamon

Eva

03.01.2019

382

CD&V

20

Carrez

Eugénie

03.01.2019

378

CD&V

21

Mazouz

Imane

03.01.2019

353

Groen

22

Khoshaba

Rossana

03.01.2019

344

N-VA

23

Van Overmeeren

Sylvie

03.01.2019

336

N-VA

24

Cornelus

Jo

03.01.2019

321

N-VA

25

Verstichel

Leonard

03.01.2019

319

CD&V

26

Devos

Guillaume

03.01.2019

277

Open Vld

27

Hbili

Fatima

03.01.2019

245

sp.a

28

Schelfout

Lech

03.01.2019

206

Groen
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Aantal stemmen
verkiezingen
14.10.2018

5. De fractievorming in de gemeenteraad
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 36.
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Feiten/context/motivering
Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe 1 fractie.
Er werd door geen enkele lijst een akte van fractievorming ingediend.
Besluit:
Enig artikel :
Kennis te nemen van de volgende fracties:
- sp.a
- N-VA
- CD&V
- Groen
- Open Vld
6. De verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7.
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Relevante documenten
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Paul CARTEUS welke werd
overhandigd aan de algemeen directeur d.d. 21 december 2018.
Feiten/context/motivering
Uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad werd de akte van voordracht
van kandidaat-voorzitter op naam van Paul CARTEUS overhandigd aan de algemeen directeur d.d.
21 december 2018.
Deze akte van voordracht van kandidaat-voorzitter gemeenteraad werd ter zitting overhandigd aan de
voorzitter van de installatievergadering.
De voorzitter van de installatievergadering, de heer Lieven DHAEZE, 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.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd en er dient geen
specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt melding van een einddatum van het mandaat,
nl. 31 december 2020.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt tevens melding van een opvolger voor de
resterende duurtijd van het mandaat, nl. de heer Diederik VAN HAMME.
Besluit:
Artikel 1:
Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de
gemeenteraad.
Artikel 2:
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Paul CARTEUS, wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 3 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Vanaf 1

6/9

januari 2021 zal de heer Diederik VAN HAMME het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad
opnemen.
Artikel 3:
Overeenkomstig het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de
nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende
voorzitter.
7.

De verkiezing van de schepenen, met inbegrip van de eedaflegging en de bepaling van de
rangorde van de schepenen
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 42, 43, 44, 45 en 49.
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Relevante documenten
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen welke werd overhandigd aan de
algemeen directeur d.d. 21 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering
van de gemeenteraad.
Feiten/context/motivering
Uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad werd de gezamenlijke akte
van voordracht van de kandidaat-schepenen overhandigd aan de algemeen directeur d.d. 21
december 2018.
Overeenkomstig artikel 42 § 1 vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur bestaat het college
van burgemeester en schepenen in Ronse uit de burgemeester en ten hoogste 5 schepenen.
Een afschrift van deze gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd op
dezelfde datum door de algemeen directeur aan de burgemeester bezorgd, dit in uitvoering van artikel
43 § 1 laatste lid van het decreet over het lokaal bestuur.
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd in zitting van heden.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd ter zitting door de algemeen
directeur overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de installatievergadering, de heer Paul CARTEUS, heeft vastgesteld dat de
gezamenlijke akte van voordracht van de 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.
De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen :
- De heer Ignace MICHAUX als eerste schepen
- Mevrouw Brigitte VANHOUTTE als tweede schepen
- De heer Aaron DEMEULEMEESTER als derde schepen
- De heer Jan FOULON als vierde schepen
- De heer Joris VANDENHOUCKE als vijfde schepen
De beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de voordrachtakte.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal
voorziene ontvankelijkheidsvereisten.
Door de indiening van een geldige voordrachtsakte is het aantal schepenen voor de rest van de
legislatuur bepaald, zijnde 5 schepenen. Dit aantal schepenen overschrijdt niet het maximum aantal
schepenen zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur.
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Paul CARTEUS deelt dit aantal ter zitting mee aan de
gemeenteraad.
De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke
voordrachtsakte is bepaald.

7/9

De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Paul CARTEUS deelt deze rangorde ter zitting mee aan
de gemeenteraad.
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd.
Geen enkele kandidaat-schepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid.
De verkozen verklaarde schepenen leggen de decretaal voorziene eed af in handen van de
burgemeester.

Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen.
Artikel 2:
De voorgedragen kandidaat schepen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte
van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:
- De heer Ignace MICHAUX, eerste schepen
- Mevrouw Brigitte VANHOUTTE, tweede schepen
- De heer Aaron DEMEULEMEESTER, derde schepen
- De heer Jan FOULON, vierde schepen
- De heer Joris VANDENHOUCKE, vijfde schepen
Artikel 3:
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de burgemeester, de heer Luc DUPONT, waarvan
proces verbaal.
- De heer Ignace MICHAUX, eerste schepen
- Mevrouw Brigitte VANHOUTTE, tweede schepen
- De heer Aaron DEMEULEMEESTER, derde schepen
- De heer Jan FOULON, vierde schepen
- De heer Joris VANDENHOUCKE, vijfde schepen
Artikel 4:
Akte te nemen van de rangorde waarin de schepen werden geïnstalleerd:
- Eerste schepen : de heer Ignace MICHAUX
- Tweede schepen : mevrouw Brigitte VANHOUTTE
- Derde schepen : de heer Aaron DEMEULEMEESTER
- Vierde schepen : de heer Jan FOULON
- Vijfde schepen : de heer Joris VANDENHOUCKE
Artikel 5:
Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor ganse duur van de legislatuur, en zoals
vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op de ontvankelijke gezamenlijke
voordrachtsakte, met name 5 schepenen.

Verzelfstandiging
8. Vzw De Linde. Aanduiding van de leden van de Algemene Vergadering. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34 en 35
Het Ministerieel besluit van 18 juli 2018 houdende goedkeuring van het besluit van de raad van
maatschappelijk welzijn van OCMW Ronse van 28 mei 2018 tot oprichting van een vereniging
conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk IV en dit voor de exploitatie
van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. vzw De Linde met als
partners het OCMW Ronse samen met de stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw.
De OCMW-raadsbeslissing van 28 mei 2018 houdende de oprichting van een vereniging
conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie
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-

-

van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. vzw De Linde met als
partners het OCMW Ronse samen met de Stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw
De gemeenteraadsbeslissing van 11 juni 2018 houdende de oprichting van een vereniging
conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie
van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. vzw De Linde met als
partners de Stad Ronse samen met het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw
De statuten van de vzw De Linde meer bepaald artikel 7 betreffende de samenstelling van de
algemene vergadering

Relevante documenten
- De statuten van vzw De Linde
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters d.d. 17 december 2018
- Kandidaturen:
o Open Vld: e-mail van de heer Kurt Braeckman d.d. 25.12.2018 en van de heer Tom
Deputter d.d. 28.12.2018
o sp.a: e-mail van de heer Freddy Verkruyssen d.d. 27.12.2018 en d.d. 28.12.2018
o N-VA: e-mail van de heer Tijl Rommelaere d.d. 27.12.2018 en d.d. 28.12.2018
Feiten/context/motivering
Er werd op 17 december 2018 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters om kandidaten voor te
dragen voor de Algemene Vergadering.
De stad kan voor de algemene vergadering volgende leden voordragen: 1 vertegenwoordiger.
Enkel gemeenteraadsleden kunnen zetelen als vertegenwoordiger.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
Open Vld: de heer Tom Deputter
Sp.a: de heer Koen Haelters
N-VA: de heer Paul Carteus
28 raadsleden nemen deel aan de stemming;
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden;
De uitslag van de stemming luidt als volgt:
de heer Tom Deputter: 2
de heer Koen Haelters: 8
de heer Paul Carteus: 18
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit:
Artikel 1:
Volgend lid aan te duiden voor de algemene vergadering van de vzw De Linde: de heer Paul Carteus,
gemeenteraadsvoorzitter, wonende te 9600 Ronse, Gustave Royerslaan 134.

Namens de gemeenteraad:
Algemeen directeur

Voorzitter

Linda Vandekerkhove

Paul Carteus
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