De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00656 Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 28 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx,
schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer
Rudy Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman;
mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia,
ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van
Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker;
mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw
Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben
Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel
Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De
Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline
Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas
Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers; mevrouw Helga
Stevens; de heer Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Christophe Peeters
Betrokken: Zeneb Bensafia

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 37.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
• Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn, artikel 61.

Motivering

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden
ingediend door de fracties.
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Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden
(in de vorm van een lijst per fractie) ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de
leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt.
De Open-Vld-fractie laat weten over te gaan tot vervangingen in de algemene en bijzondere
commissies.
De Open Vld-fractie hebben bij de voorzitter van de gemeenteraad een akte van voordracht
ingediend.
De akte van voordracht is ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie
waarvan het voorgestelde lid deel van uitmaakt en is derhalve ontvankelijk.

Bijgevoegde bijlage(n):


Voordrachtakte commissies Open Vld

Beslissing

Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als plaatsvervangend lid in de
Commissie Vrije tijd, publiekszaken en pensioenen.
Artikel 2:
Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als effectief lid in de
Commissie Onderwijs, welzijn en participatie.
Artikel 3:
Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Alana Herman als effectief lid in de Commissie
Algemene zaken, financiën en burgerzaken.
Artikel 4:
Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als effectief lid in de
Commissie Milieu, werk, personeel en FM.
Artikel 5:
Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als effectief lid in de
Commissie Commissie evaluatie directeur ombudsdienst.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 7212-4869-6838-4488 en wachtwoord gytigaf

2022_GR_00656 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 7212-4869-6838-4488 en wachtwoord gytigaf

