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Gemeente 
Schoten 

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
3 JANUARI 2019 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen. 

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter 
Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, 
Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Catharina Van Osta, 
Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, 
Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, 
raadsleden. 

Rony Lejaeghere, algemeen directeur. 
 

Verontschuldigd: Nadine Van Mol, raadslid. 
 

 
 

OPENBARE VERGADERING 

1. AKTENAME GELDIGVERKLARING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

De raad, 

Gelet op het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet inzonderheid op artikel 6, § 1 en § 2 van het Decreet Lokaal bestuur; 

Gelet op het Decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen en latere wijzigingen; 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans, 
inzake de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Gelet op de uitnodiging d.d. 18 december 2018 aan de verkozen gemeenteraadsleden tot het bijwonen 
van de installatievergadering van heden; 

Overwegende dat Gerd Adriaensen, uittredend voorzitter van de gemeenteraad, de 
installatievergadering voorzit, tot een nieuwe voorzitter verkozen is; 

Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018, waaruit blijkt dat volgende titularissen zijn aangeduid: 

Lijst nr. 1 – sp.a 

- Kurt Vermeiren 

Lijst nr. 2 – N-VA 

- Maarten De Veuster 

- Iefke Hendrickx  

- Wouter Rombouts 



 GR 03.01.2019 2 

- Véronique D'Exelle 

- Charlotte Klima 

- Lieven De Smet 

- Paul De Swaef 

- Bert Batens 

- Walter Brat 

- Christof Victor 

- Pieter Gielis 

-  Ilse Stockbroeckx 

- Sandra Lauryssen 

- Kris Oversteyns 

- Kathelijne Peeters 

- Nadine Van Mol 

Lijst nr. 3 – CD&V 

- Erik Block 

- Harrie Hendrickx 

-  Dieter Peeters 

Lijst nr. 4 – groen 

- Maya De Backer 

- Peter Arnauw 

- Eric De Swaef 

Lijst nr. 5 – Vlaams Belang 

- Tom Van Grieken 

- Lieselotte Decroix 

- Piet Bouciqué 

- Tommy Van Look 

- Niels Broeckx 

-  Patrick Molle 

- Jean-Pierre Vanaken 

Lijst nr. 6 - Open Vld 

- Paul Valkeniers; 

Neemt akte: 

van het schrijven d.d. 10 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende besluit 
d.d. 5 december 2019 waarbij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 te 
Schoten, vastgesteld in het bovenvermeld proces-verbaal, wordt geldig verklaard. 
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2. AKTENAME BENOEMING EN EEDAFLEGGING BURGEMEESTER 

De raad, 

Gelet op de artikelen 58 en 59 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans, 
inzake de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Neemt akte: 

- van het Ministerieel Besluit d.d. 20 november 2018 houdende de benoeming van de heer 
Maarten De Veuster tot burgemeester van de gemeente Schoten met ingang van 1 januari 2019 

- van het voor eensluidend verklaard afschrift van eedafleggingsformulier d.d. 7 december 2018 

- van het feit dat burgemeester Maarten De Veuster zijn ambt heeft opgenomen op de datum die 
door het benoemingsbesluit werd bepaald, zijnde 1 januari 2019. 

 

3. INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN EN EEDAFLEGGING 

De raad, 

Gelet op de artikelen 6, 8, 10 en 14 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen en latere wijzigingen;  

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minsister Liesbeth Homans 
inzake de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 5 december 2018; 

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden 
onderzoekt; 

Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken omvatten die elke verkozene, 
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is 
verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn; 

Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage 
werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen terzake; 

Gelet op de voorlegging door de kandidaten van een recent uittreksel uit het bevolkings- of 
rijksregister, een recent uittreksel uit het strafregister model 1 en een verklaring op eer dat men zich 
niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet 
Lokaal bestuur; 

Gelet op de voorliggende geloofsbrieven van volgende kandidaat-gemeenteraadsleden: 

- Peter Arnauw 

- Bert Batens 

- Erik Block 

- Piet Bouciqué 

-  Walter Brat 

- Niels Broeckx 

- Véronique D'Exelle 

- Lieselotte Decroix 
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-  Maya De Backer  

- Lieven De Smet 

- Paul De Swaef 

- Pieter Gielis 

- Iefke Hendrickx  

- Charlotte Klima 

- Sandra Lauryssen 

- Patrick Molle 

- Kris Oversteyns 

- Dieter Peeters 

- Kathelijne Peeters 

- Wouter Rombouts 

- Ilse Stockbroeckx 

- Paul Valkeniers 

- Jean-Pierre Vanaken 

- Tom Van Grieken 

- Tommy Van Look 

- Nadine Van Mol 

- Kurt Vermeiren 

- Christof Victor; 

Overwegende dat er geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden van de 
kandidaat-gemeenteraadsleden werden ingediend; 

Gelet op het schrijven d.d. 27 november 2012 van Harrie Hendrickx, waarbij hij afstand doet van zijn 
mandaat als gemeenteraadslid; 

Gelet op het schrijven van Eric De Swaef waarbij hij afstand doet van zijn mandaat als 
gemeenteraadslid; 

Overwegende dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat wordt vervangen door 
zijn/haar opvolger; 

Overwegende dat Catharina Van Osta voorkomt als eerste opvolger op de lijst nr. 3 – CD&V, zijnde 
de lijst waartoe Harrie Hendrickx behoort, die afstand deed van zijn mandaat; 

Overwegende dat Elke Van de Vel voorkomt als eerste opvolger op de lijst nr. 4 – Groen, zijnde de 
lijst waartoe Eric De Swaef behoort, die afstand deed van zijn mandaat; 

Gelet op het schrijven van 28 november 2018 van Elke Van de Vel waarbij zij afstand doet van haar 
mandaat als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat Olivier Coppens voorkomt als tweede opvolger op de lijst nr. 4 – Groen, zijnde de 
lijst waartoe Elke Van de Vel behoort, die afstand deed van haar mandaat; 

Gelet op voorliggende geloofsbrieven van volgende kandidaat-opvolgers: 

- Catharina Van Osta 

- Olivier Coppens; 
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Overwegende dat er geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden van de 
kandidaat-opvolgers werden ingediend; 

Na onderzoek van de geloofsbrieven vast te stellen dat de voorgestelde kandidaat-gemeenteraadsleden 
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bevinden; 

Overwegende dat Maarten De Veuster op 7 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in 
handen van de gouverneur en dat conform artikel 59 van het Decreet Lokaal Bestuur, en deze 
eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 6; 

Overwegende dat de verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, in 
openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de 
installatievergadering: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 

Neemt akte: 

- van de vastgestelde afstanden van mandaat door: 

- Harrie Hendrickx op datum van 27 november 2018  

- Eric De Swaef 

- Elke Van de Vel op datum van 28 november 2018. 

- van de eedaflegging en installatie van volgende gemeenteraadsleden: 

- Peter Arnauw 

- Bert Batens 

- Erik Block 

- Piet Bouciqué 

- Walter Brat 

- Niels Broeckx 

- Olivier Coppens 

- Véronique D'Exelle 

- Lieselotte Decroix 

- Maya De Backer 

- Lieven De Smet 

- Paul De Swaef 

- Pieter Gielis 

- Iefke Hendrickx  

- Charlotte Klima 

- Sandra Lauryssen 

- Patrick Molle 

- Kris Oversteyns 

- Dieter Peeters 

- Kathelijne Peeters 

- Wouter Rombouts 

- Ilse Stockbroeckx 

- Paul Valkeniers 
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- Jean-Pierre Vanaken 

- Tom Van Grieken 

- Tommy Van Look 

- Catharina Van Osta 

- Kurt Vermeiren 

- Christof Victor. 

- van de afwezigheid van volgend verkozen gemeenteraadslid: Nadine Van Mol. 

- van het feit dat de gemeenteraadsleden van rechtswege OCMW-raadslid zijn. 

 

4. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN 

De raad, 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans, 
inzake de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Gelet op de wenselijkheid om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen; 

Overwegende dat deze rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de 
raadsleden; dat deze anciënniteit de hele tijdsduur omvat tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel 
heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente; 

Overwegende dat bij gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing 
van de gemeenteraad het hoogst aantal naamstemmen heeft behaald, de voorkeur geniet; 

Neemt akte: 

van volgende rangorde van de gemeenteraadsleden: 

Naam Periode Stemmen 

Kurt Vermeiren vanaf 11.01.2001 309 

Maarten De Veuster vanaf 02.01.2007 5.961 

Erik Block vanaf 02.01.2007 761 

Paul Valkeniers vanaf 02.01.2007 464 

Piet Bouciqué vanaf 02.01.2007 240 

Ilse Stockbroeckx vanaf 28.10.2010 305 

Iefke Hendrickx vanaf 02.01.2013 1.037 

Wouter Rombouts vanaf 02.01.2013 613 

Lieven De Smet vanaf 02.01.2013 414 

Peter Arnauw vanaf 02.01.2013 405 

Bert Batens vanaf 02.01.2013 397 
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Walter Brat vanaf 02.01.2013 366 

Pieter Gielis vanaf 02.01.2013 342 

Nadine Van Mol vanaf 02.01.2013 279 

Kathelijne Peeters vanaf 02.01.2013 tot 07.01.2013 283 

Tom Van Grieken vanaf 03.01.2019 3.267 

Maya De Backer vanaf 03.01.2019 682 

Véronique D'Exelle vanaf 03.01.2019 485 

Charlotte Klima vanaf 03.01.2019 475 

Paul De Swaef vanaf 03.01.2019 407 

Christof Victor vanaf 03.01.2019 357 

Dieter Peeters vanaf 03.01.2019 355 

Catharine Van Osta vanaf 03.01.2019 353 

Sandra Lauryssen vanaf 03.01.2019 300 

Lieselotte Decroix vanaf 03.01.2019 296 

Kris Oversteyns vanaf 03.01.2019 291 

Tommy Van Look vanaf 03.01.2019 232 

Niels Broeckx vanaf 03.01.2019 216 

Patrick Molle vanaf 03.01.2019 210 

Jean-Pierre Vanaken vanaf 03.01.2019 200 

Olivier Coppens vanaf 03.01.2019 153 

 

5. VERKIEZING VOORZITTER GEMEENTERAAD 

De raad, 

Gelet op artikel 7 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans inzake 
de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat de gemeenteraad op de installatievergadering een voorzitter verkiest onder de 
gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit; 

Overwegende dat de voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen 
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deelnamen en ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen kandidaat werden verkozen; 

Overwegende dat deze akte uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad 
aan de gemeentesecretaris dient te zijn overhandigd; 

Overwegende dat de voordracht van Lieven De Smet als kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad op 
13 december 2018 werd overhandigd aan de waarnemend algemeen directeur; 

Overwegende dat bij deze akte van voordracht volgende documenten werden gevoegd: 

- een uittreksel uit het bevolkingsregister 

- een bewijs van goed zedelijk gedrag met een uittreksel uit het strafregister, model 1; 

Overwegende dat deze akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal 
voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 

Gelet op de overhandiging door de algemeen directeur van de akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter aan Gerd Adriaensen, voorzitter van de installatievergadering; 

Gelet op de vaststelling door Gerd Adriaensen dat de akte van voordracht ontvankelijk is 
overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in artikel 7, § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur; dat alle 
verplichte gegevens werden verstrekt, dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter van Belgische 
nationaliteit is en gesteund wordt door voldoende gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd; 

Neemt akte: 

- van het feit dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter, Lieven De Smet, verkozen is verklaard als 
voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 3 januari 2019. 

Conform artikel 24 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 neemt de nieuw gekozen 
voorzitter Lieven De Smet het voorzitterschap van de installatievergadering over van uittredend 
voorzitter Gerd Adriaensen. 

- van het feit dat Lieven De Smet van rechtswege voorzitter is van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 

 

6. VERKIEZING SCHEPENEN 

De raad, 

Gelet op de artikelen 43, 44, 45, 47 en 49 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans inzake 
de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat de gemeenteraad op de installatievergadering de schepenen verkiest; 

Overwegende dat de schepenen worden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht 
van schepenen, ondertekend door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden die op de 
installatievergadering de eed hebben afgelegd en door een meerderheid van de personen die op 
dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat-schepenen zijn verkozen;  

Overwegende dat deze akte uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad 
aan de algemeen directeur dient te zijn overhandigd;  

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen op 13 december 
2018 werd overhandigd aan de waarnemend algemeen directeur; 

Overwegende dat de waarnemend algemeen directeur op datum van 13 december 2018 een afschrift 
van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd; 
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Overwegende dat volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-schepenen:  

- eerste schepen: Iefke Hendrickx 

- tweede schepen: Wouter Rombouts 

- derde schepen: Charlotte Klima 

- vierde schepen: Paul Valkeniers 

- vijfde schepen: Paul De Swaef 

- zesde schepen: Walter Brat; 

Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 42, § 1 van het Decreet Lokaal bestuur, het college van 
burgemeester en schepenen uit ten hoogste 6 schepenen bestaat (30.000 – 49.999 inwoners); 

Overwegende dat op basis van de ingediende akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, het 
aantal schepenen tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad wordt vastgesteld op 6; 

Overwegende dat er personen van verschillend geslacht worden voorgedragen; 

Overwegende dat de rangorde waarin de kandidaten worden voorgedragen bepalend is voor de 
rangorde van de schepenen in het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat bij deze akte van voordracht volgende documenten werden gevoegd voor ieder van 
de voorgedragen schepenen: 

- een uittreksel uit het bevolkingsregister 

- een bewijs van goed zedelijk gedrag met een uitreksel uit het strafregister, model 1; 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen voldoet aan de 
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 

Gelet op de overhandiging door de algemeen directeur van de gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-schepenen aan Lieven De Smet, voorzitter van de gemeenteraad; 

Gelet op de vaststelling door voorzitter Lieven De Smet dat de gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-schepenen ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in artikel 43 van het 
Decreet Lokaal Bestuur; dat alle verplichte gegevens werden verstrekt en dat de voorgedragen 
kandidaten gesteund worden door voldoende gemeenteraadsleden; 

Neemt akte: 

- van de verklaring van de voorzitter van de gemeenteraad dat het aantal schepenen tot de 
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad wordt vastgesteld op 6. 

- van het feit dat volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen zijn verklaard in volgende 
rangorde: 

- eerste schepen: Iefke Hendrickx 

- tweede schepen: Wouter Rombouts 

- derde schepen: Charlotte Klima 

- vierde schepen: Paul Valkeniers 

- vijfde schepen: Paul De Swaef 

- zesde schepen: Walter Brat. 

- van het feit dat de nieuwe schepenen, in openbare vergadering en in handen van de burgemeester 
volgende eed afleggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

- van het feit dat de schepenen van rechtswege lid zijn van het Vast Bureau. 
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Zitting geheven te 20.25 uur. 

 

algemeen directeur, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter, 

 

 

Lieven De Smet 
 


