VERSLAG
Gemeenteraad
Woensdag 02 januari 2019
• aanwezig
Johan Vermeeren
uittredend voorzitter
Jef Vissers,
voorzitter
Marc Van Aperen,
burgemeester
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos
Martens,
schepenen
Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs,
Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel,
Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten,
raadsleden
• verontschuldigd
Hilde Vermeiren,

raadslid

De gemeenteraad regelmatig bijeengeroepen door Johan Vermeeren, uittredend voorzitter,
overeenkomstig artikel 20 en 21 van het gemeentedecreet, vergadert in het stadhuis, op hoger
vermelde datum om 20.00 uur.
De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld en verklaart de vergadering voor
geopend ter behandeling van volgende punten:
OPENBARE VERGADERING
1.
2.
3.
4.
7.

Kennisneming van de geldigverklaring van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 van Hoogstraten.
Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.
Vaststelling van de fracties.
Verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad.

OPENBARE VERGADERING
1.

Kennisneming van de geldigverklaring van de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van Hoogstraten.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen spreekt zich als administratief rechtscollege uit over :
1° de bezwaren tegen de verkiezing;
2° de bezwaren op grond van de schending van de regelgeving inzake de verkiezingsuitgaven
door kandidaten en lijsttrekkers.
Bij ontstentenis van bezwaren gaat de Raad alleen de juistheid na van de zetelverdeling tussen de
lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en opvolgers gekozen zijn verklaard. Hij wijzigt, in
voorkomend geval, als administratief rechtscollege ambtshalve de zetelverdeling en de rangorde.
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Wij ontvingen op 11 december 2018 een aangetekend schrijven van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen met als bijlage de beslissing over de geldigverklaring van de verkiezingen
van 14 oktober 2018 in de stad Hoogstraten.
Juridische grond
•
•
•

Artikel 6 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikel 203 en 204 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Het artikel 28 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging
van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges.

Argumentatie
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard. Dat werd meegedeeld per brief op
10 december 2018.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
2.

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Op 26 oktober 2018 werd een akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester voor de stad
Hoogstraten ingediend bij de provinciegouverneur van Antwerpen.
Met deze akte wordt de heer Marcus Van Aperen voorgedragen voor het ambt van burgemeester
van de stad Hoogstraten.
Het stadsbestuur ontving het ministerieel besluit d.d. 6 december 2018 van Vlaams minister van
binnenlands bestuur Liesbeth Homans m.b.t. de benoeming van de heer Marc Van Aperen tot
burgemeester van Hoogstraten.
Juridische grond
•

Artikel 58 tot en met 62 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Argumentatie
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van de provincie Antwerpen verklaarde op 5 december
2018 de gemeenteraadsverkiezingen van Hoogstraten geldig.
Het stadsbestuur ontving op 11 december 2018 het Ministerieel Besluit van Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans d.d. 6 december 2018 houdende de benoeming van de
heer Marc Van Aperen tot burgemeester van de stad Hoogstraten met ingang van 1 januari 2019.
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De Heer Marc Van Aperen legde op 14 december 2018 de eed af voorgeschreven door artikel 59
van het Decreet Lokaal Bestuur in handen van de gouverneur van de provincie Antwerpen
mevrouw Cathy Berx.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming van de heer Marc Van Aperen als
burgemeester van de stad Hoogstraten met ingang van 1 januari 2019.
Burgemeester Marc Van Aperen neemt het woord, hij stelt de leden van het college voor en geeft
aan dat op de eerstvolgende gemeenteraad van 28 januari de verschillende schepenen hun
beleidsplan zullen voorstellen. Voor burgemeester Marc Van Aperen is het belangrijk om in de
volgende legislatuur zo veel mogelijk samen de zaken aan te pakken, hij roept dan ook de leden
van de gemeenteraad op om op een positieve manier samen te werken aan een mooi
Hoogstraten. Hij zal er alles aan doen om een goede manager te zijn van het college en een
bereikbare burgervader voor alle inwoners van Hoogstraten. Van deze gelegenheid wil de
burgemeester ook gebruik maken om alle voorgaande burgemeesters te bedanken voor hun
inspanningen.
3.

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Juridische grond
•
•
•

De artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59 van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169.
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode.

•
Argumentatie
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden geldig verklaard
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018.
De volgende verkozenen hebben schriftelijk laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te
doen van hun mandaat:
Arnold Van Aperen deed afstand op 23 november 2018 per brief.
Lieve Janssen deed afstand op 11 december 2018 per brief.
De volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen:
Anna Catharina Lochten als 1ste opvolger op lijst nr. 7.
Gert Van den Bogaert als 2de opvolger op lijst nr. 2. (1ste opvolger Frans De Bie heeft via brief
laten weten dat hij zijn mandaat niet wenst op te nemen)
Te installeren verkozene, Hilde Vermeiren, is afwezig op deze installatievergadering.
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Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, werden tijdig
ingediend en werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen terzake.
Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen, die uitgenodigd
worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevinden;
Marcus Van Aperen heeft op 14 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in handen van
de gouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid.
De verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, hebben de volgende eed afgelegd in
handen van de voorzitter Johan Vermeeren: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen". Johan Vermeeren zelf heeft de eed afgelegd in handen van burgemeester Marc Van
Aperen.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de afstand van mandaat van volgende verkozenen:
Lieve Janssen;
Arnold Van Aperen.
Artikel 2:
De gemeenteraad neemt akte van de afstand van mandaat van de 1ste opvolger op de lijst N-VA,
de heer Frans de Bie.
Artikel 3:
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:
Officiële naam
Joël Adams
Edward Baets
Katrien Brosens
Ann Fockaert
Marc Haseldonckx
Alfons Jacobs
Michel Jansen
Maarten Leemans
Anna Catharina Lochten
Jozef Martens
Jozef Matthé
Tinne Rombouts
Herman Snoeys
Maria Sterkens
Ann Tilburgs
Roger Van Aperen
Peter Van Bavel
Gert Van den Bogaert
Pim Van der Linden
Faye Van Impe
Dimitri Van Pelt
Johan Vermeeren
Hilde Vermeiren
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Lijst
CD&V
CD&V
HOOGSTRATEN LEEFT
HOOGSTRATEN LEEFT
CD&V
anders
N-VA
anders
HOOGSTRATEN LEEFT
HOOGSTRATEN LEEFT
CD&V
CD&V
HOOGSTRATEN LEEFT
CD&V
HOOGSTRATEN LEEFT
N-VA
HOOGSTRATEN LEEFT
N-VA
HOOGSTRATEN LEEFT
N-VA
anders
CD&V
CD&V
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Marcel Verschueren
Josephus Vissers
Arnold Wittenberg

HOOGSTRATEN LEEFT
N-VA
HOOGSTRATEN LEEFT

Artikel 4:
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
Officiële naam
Joël Adams
Edward Baets
Katrien Brosens
Ann Fockaert
Marc Haseldonckx
Alfons Jacobs
Michel Jansen
Maarten Leemans
Anna Catharina Lochten
Jozef Martens
Jozef Matthé
Tinne Rombouts
Herman Snoeys
Maria Sterkens
Ann Tilburgs
Roger Van Aperen
Peter Van Bavel
Gert Van den Bogaert
Pim Van der Linden
Faye Van Impe
Dimitri Van Pelt
Johan Vermeeren
Marcel Verschueren
Josephus Vissers
Arnold Wittenberg

Mandaat
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid

Begin mandaat
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019
2 januari 2019

Artikel 5:
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de burgemeester van Johan
Vermeeren, gemeenteraadslid vanaf 2 januari 2019
Artikel 6:
De gemeenteraad neemt akte van het gegeven dat raadslid Hilde Vermeiren verhinderd is, ze
heeft de algemeen directeur dit schriftelijk laten weten en daarbij vermeldt dat ze wel degelijk haar
mandaat wil opnemen. Mevrouw Vermeiren kan op de volgende gemeenteraad van maandag 28
januari de eed afleggen.
Artikel 7:
De gemeenteraad legt de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Officiële naam
Jozef Martens
Maria Sterkens
Marc Haseldonckx
Edward Baets
Roger Van Aperen
Herman Snoeys
Tinne Rombouts
Alfons Jacobs
Johan Vermeeren
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Michel Jansen
Jozef Matthé
Marcus Van Aperen
Katrien Brosens
Hilde Vermeiren
Ann Fockaert
Marcel Verschueren
Dimitri Van Pelt
Josephus Vissers
Joël Adams
Arnold Wittenberg
Peter Van Bavel
Maarten Leemans
Pim Van der Linden
Faye Van Impe
Ann Tilburgs
Gert Van den Bogaert
Anna Catharina Lochten

4.

Vaststelling van de fracties.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één fractie.
Juridische grond
•
•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36;
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode.

Argumentatie
Geen enkele lijst heeft een akte van fractievorming ingediend.
Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Artikel 1:
De gemeenteraad stelt de volgende fracties vast:
Hoogstraten Leeft, CD&V, N-VA en Anders.
5.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
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De gemeenteraad verkiest onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een
voorzitter.
Juridische grond
•
•

Artikel 6 en 7 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode.

Argumentatie
Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Josephus Vissers
overhandigd aan de algemeen directeur op 26 oktober 2018 zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting
overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering;
De voorzitter van de installatievergadering 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 bevestigt de ontvankelijkheid van de akte;
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. Er dient dus
geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd;
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het
mandaat en er wordt dus ook geen opvolger aangeduid;
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van Josephus
Vissers.
Artikel 2:
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Josephus Vissers wordt verkozen verklaard als voorzitter
van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019 en is vanaf volgend agendapunt voorzitter.
Voorzitter Jef Vissers neemt het woord. Hij licht toe dat vanaf 2019 door de integratie van stad en
OCMW de samenstelling van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn
dezelfde is. Beide vergaderingen zullen dus op dezelfde moment bij elkaar komen en aansluitend
op elkaar vergaderen. Voorlopig zullen deze vergadermomenten nog plaatsvinden in zaal de
Welgezinde, maar de bedoeling is om binnen een niet al te lange tijd in de gerestaureerde
raadszaal van het oude stadhuis te vergaderen. Voorzitter Jef Vissers hoopt dat de
gemeenteraden op een constructieve manier kunnen plaatsvinden en vraagt hier de medewerking
van alle gemeenteraadsleden voor.
6.

Verkiezing van de schepenen.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding

• verslag gemeenteraad 2019-01-02

• pagina 7 van 13

Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen ingediend.
Juridische grond
•
•

Artikel 42, 43, 44 en 49 van het Decreet Lokaal Bestuur. betreffende verkiezing van de
schepenen.
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode.

Argumentatie
Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de
algemeen directeur op 26 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering
van de gemeenteraad;
De algemeen directeur heeft op 19 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van
voordracht aan de burgemeester bezorgd;
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter
zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van
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 voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;
In de ontvankelijke voordrachtsakte worden 5 kandidaat-schepenen voorgedragen;
Het maximum aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen niet, en dus
is het aantal schepenen vastgelegd;
De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad;
De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:
Michel Jansen
Arnold Wittenberg
Roger Van Aperen
Katrien Brosens
Faye Van Impe.
Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;
Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen maakt geen melding van de
einddatum van een schepenmandaat en er worden dus geen opvolgers aangeduid;
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart de volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de
rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en de
gemeenteraad neemt akte van hun eedaflegging:
Eerste schepen
Michel Jansen
Tweede schepen
Arnold Wittenberg
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Derde schepen
Vierde schepen
Vijfde schepen

Roger Van Aperen
Katrien Brosens
Faye Van Impe.

Raadslid Fons Jacobs krijgt het woord en wil in eerste instantie het nieuwe bestuur en het nieuwe
college feliciteren met hun aanstelling en hen veel moed en sterkte wensen in de komende
legislatuur. Daarnaast wenst hij ook alle gemeenteraadsleden, die nu ook OCMW-raadsleden zijn,
veel enthousiasme en inzet voor de komende jaren en dit met het oog op het welzijn van alle
Hoogstratenaren.
Bij de bevoegdheidsverdeling van het college valt het op dat er heel wat thema’s verdeeld werden,
maar dat er evengoed sommige, naar ons aanvoelen, belangrijke thema’s, niet toegewezen
werden. Zo is er geen schepen van klimaatbeleid aangeduid, terwijl dit toch wel een zeer actueel
en belangrijk thema is waar we ook in Hoogstraten veel meer aandacht aan zullen moeten geven
dan tot nu toe gedaan werd. En hoewel er wel een schepen van nutsvoorzieningen is, vinden we
nergens terug of er ook iemand in het bijzonder verantwoordelijk is voor energie. Onze inwoners
worden niet alleen geconfronteerd met alsmaar stijgende prijzen, deze winter is er lang sprake
geweest van het risico van een tekort aan elektrische stroom. Komt daarbij de uitdaging of ook
Hoogstraten niet zou moeten trachten, zoals andere gemeenten voor ons gedaan hebben, om te
streven naar een manier waarop Hoogstraten energieneutraal is, met name dat we ter plaatse
evenveel energie produceren dan dat we verbruiken. Tenslotte is er het steeds weerkerend
probleem hoe we als stadsbestuur omgaan met mogelijke afsluitingen van burgers van water, gas
of elektriciteit.
Het mag ook duidelijk zijn dat de huidige inspraakorganen hun beste tijd gehad hebben en dat er
dringend gezocht moet worden naar nieuwe manieren om de burger, de inwoner,… te beluisteren.
De burgerparticipatie die we al ervaren hebben, dient op een positieve manier benaderd worden
en de verzuchtingen hiervan moeten tijdig mee genomen worden, en zeker voor de besluitvorming.
Ook hier zou een schepen van burgerparticipatie die met deze taak belast is, zeker op zijn plaats
zijn.
Tenslotte is er wel een schepen van wonen, maar niet van huisvesting in het algemeen . En we
weten allemaal dat het globale huisvestingsbeleid de volgende decennia erg belangrijk gaat
worden, o.a. omwille van de betonstop, maar ook met het oog op het behoud van de beperkte
open ruimte die er nog is en de betaalbaarheid van de woningen.
Anderzijds is het ook duidelijk dat heel wat bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende
schepenen, zodat het voeren van een éénduidig beleid toch wel moeilijk lijkt te worden.
Voorbeelden hiervan zijn :
Ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling, milieubeleid, water en landschap ….zit bij schepen
Jansen, terwijl land- en tuinbouw bij schepen Brosens zit. Dit zijn toch bevoegdheden die constant
met elkaar te maken hebben : waarom die dan splitsen over twee schepenen?
Welzijn wordt verdeeld over drie schepenen : schepen Van Impe doet samenleving, inburgering en
armoedebestrijding; schepen Martens is voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst
en schepen Van Aperen van zorg, woonzorg, thuiszorg, lokaal dienstencentrum en ouderenbeleid;
Mobiliteit : schepen Jansen is verantwoordelijk voor mobiliteit, schepen Martens over wegen,
verkeer, …
Erfgoed : schepen Jansen is verantwoordelijk voor erfgoed, schepen Martens voor monumenten;
Er is wel een schepen voor de middenstand, voor de horeca en de land- en tuinbouw, met name
schepen Brosens; maar er gaat zich blijkbaar niemand bezig houden met werkgelegenheid in het
algemeen. Moeten buitenlandse werknemers die hier in heel wat sectoren actief zijn, ook geen
extra aandacht krijgen? En er is in Hoogstraten toch heel wat industrie, heel wat
dienstenbedrijven, onderwijs, het gevangeniswezen, KMO’s, ….waarom die ook niet in het globaal
arbeidsbeleid opnemen? Er zijn inderdaad heel wat meer arbeidssectoren in Hoogstraten dan
enkel middenstand, horeca en land-en tuinbouw die binnen dit college blijkbaar extra aandacht
gaan krijgen!
Wij begrijpen zeer goed dat de taken van burgemeester en schepenen na de integratie van het
OCMW en het stadsbestuur fel uitgebreid zijn, maar we verwachten toch dat die zaken die er zeker
toe doen de volgende jaren, de nodige aandacht zullen krijgen van de bevoegde schepen!
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7.

Verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad.

MOTIVERING
Voorgeschiedenis en aanleiding
Er werden 4 voordrachtakten voor 8 effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester Tinne
Rombouts op 13 december 2018.
Juridische grond
•
•
•
•

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
De beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 tot installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;

Argumentatie
De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de openbare zitting waarop de
gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de
eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
De politieraad van de meergemeentezone politiezone Noorderkempen is samengesteld uit 17
verkozen leden;
De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 9 leden van de gemeenteraad als lid van
de politieraad;
De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten
vastgesteld op 13 december 2018 om 19.45 uur.
De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd over de datum
en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten en over de regels die van toepassing zijn
voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten;
Er werden 4 voordrachtakten voor 8 effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester Tinne
Rombouts.
Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:
• Ann Fockaert met als eerste opvolger Marcel Verschueren en als tweede opvolger Ann
Tilburgs werden voorgedragen door Marcus Van Aperen, Marcel Verschueren, Ann
Tilburgs, Piet Van Bavel en Arnold Wittenberg.
• Herman Snoeys met als eerste opvolger Marcel Verschueren en als tweede opvolger Ann
Tilburgs werden voorgedragen door Marcus Van Aperen, Marcel Verschueren, Ann
Tilburgs, Piet Van Bavel en Arnold Wittenberg.
• Peter Van Bavel met als eerste opvolger Marcel Verschueren en als tweede opvolger Ann
Tilburgs werden voorgedragen door Marcus Van Aperen, Marcel Verschueren, Ann
Tilburgs, Piet Van Bavel en Arnold Wittenberg.
• Pim Van der Linden met als eerste opvolger Marcel Verschueren en als tweede opvolger
Ann Tilburgs werden voorgedragen door Marcus Van Aperen, Marcel Verschueren, Ann
Tilburgs, Piet Van Bavel en Arnold Wittenberg.
• Marc Haseldonckx met als eerste opvolger Hilde Vermeiren werd voorgedragen door Ward
Baets.
• Tinne Rombouts met als eerste opvolger Hilde Vermeiren werd voorgedragen door Ward
Baets.
• Alfons Jacobs met als eerste opvolger Dimitri Van Pelt en als tweede opvolger Maarten
Leemans werden voorgedragen door Alfons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans.
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•

Jospehus Vissers met als eerste opvolger Gert Van den Bogaert werden voorgedragen
door Roger Van Aperen, Lieve Janssen en Faye Van Impe.
De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt en deze
werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:
• Ann Fockaert, °02.03.1975, filiaalassistent, met als eerste opvolger Marcel Verschueren,
°14.01.1954, gepensioneerde, en als tweede opvolger Ann Tilburgs, °01.10.1977,
bediende.
• Marc Haseldonckx, °15.08.1957, bediende, met als eerste opvolger Hilde Vermeiren,
°02.05.1976, advocaat.
• Alfons Jacobs,°28.11.1957, maatschappelijk werker, met als eerste opvolger Dimitri Van
Pelt, °29.02.1972, bediende, en als tweede opvolger Maarten Leemans, 17.02.1982,
zelfstandige.
• Tinne Rombouts, °30.09.1979, Vlaams volksvertegenwoordiger, met als eerste opvolger
Hilde Vermeiren, °02.05.1976, advocaat.
• Herman Snoeys, °23.02.1961, coördinerend directeur, met als eerste opvolger Marcel
Verschueren, °14.01.1954, gepensioneerde, en als tweede opvolger Ann Tilburgs,
01.10.1977, bediende.
• Peter Van Bavel, °17.09.1968; ondernemer, met als eerste opvolger Marcel Verschueren,
°14.01.1954, gepensioneerde, en als tweede opvolger Ann Tilburgs, °01.10.1977,
bediende.
• Pim Van der Linden, °20.03.2000, student, met als eerste opvolger Marcel Verschueren,
°14.01.1954, gepensioneerde en als tweede opvolger Ann Tilburgs, °01.10.1977, bediende.
• Josephus Vissers, °25.11.1951, gepensioneerd, met als eerste opvolger Gert Van den
Bogaert, °14.09.1971, IT-manager.
De algemeen directeur heeft tijdens de vergadering een proces-verbaal opgesteld over het verloop
van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de
notulen van de gemeenteraadszitting;
De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de
stemming en de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
De gemeenteraadsleden Arnold Wittenberg en Katrien Brosens, de jongste in leeftijd van de
aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, staan
de burgemeester bij bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het procesverbaal van de stemming en van de stemopneming;
De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemronde over
tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
Er nemen 26 gemeenteraadsleden deel aan de stemming;
Elk gemeenteraadslid heeft 5 stemmen;
Elk gemeenteraadslid heeft dus 5 stembiljetten gekregen;
De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming
geopend;
De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en
meegedeeld dat er overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per
raadslid, moeten er 130 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 130 stembiljetten in de
stembus aangetroffen zijn;
De stembiljetten werden geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco
stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de
effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht;
Er werden geen blanco of ongeldige stemmen uitgebracht;
Er werden 130 geldige stemmen uitgebracht en deze werden toegekend aan volgende kandidaten:
Kandidaat:
Ann Fockaert
Marc Haseldonckx
Alfons Jacobs
Tinne Rombouts
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16 stemmen
17 stemmen
15 stemmen
18 stemmen
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Herman Snoeys
Peter Van Bavel
Pim Van der Linden
Josephus Vissers

16 stemmen
16 stemmen
15 stemmen
17 stemmen

Slechts 8 leden van de politieraad zijn verkozen in plaats van de te verkiezen 9.
BESPREKING
De algemeen directeur verduidelijkt hoe de procedure verder zal verlopen om het resterende lid
voor de politieraad aan te duiden. Aangezien er in de wetgeving niet verduidelijkt werd hoe er met
deze situatie moet worden omgegaan, werd er overlegd met VVSG (Vereniging Vlaamse Steden
en Gemeenten). Op basis daarvan werd er beslist om de procedure te herhalen. De
gemeenteraadsleden werden via een mail op 19 december verwittigd dat er op 2 januari na de
installatievergadering een nieuwe voordrachtsakte voor het resterende lid kan ingediend worden bij
de burgemeester en de algemeen directeur. Op basis van deze voordrachten zal er op de
eerstvolgende gemeenteraad van 28 januari een nieuwe stemming georganiseerd worden.
BESLUIT
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen,
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets,
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert,
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans,
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten).
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de hierboven beschreven stemming, stemopneming en
verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone
politiezone Noorderkempen, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2:
Volgende kandidaat-effectieve raadsleden en kandidaat-opvolgers zijn verkozen:
Naam
FOCKAERT Ann

Opvolgers
1. VERSCHUEREN Marcel
2. TILBURGS Ann

HASELDONCKX Marc

1. VERMEIREN Hilde

JACOBS Alfons

1. VAN PELT Dimitri
2. LEEMANS Maarten

ROMBOUTS Tinne

1. VERMEIREN Hilde

SNOEYS Herman

1. VERSCHUEREN Marcel
2. TILBURGS Ann

VAN BAVEL Peter

1. VERSCHUEREN Marcel
2. TILBURGS Ann

VAN DER LINDEN Pim

1. VERSCHUEREN Marcel
2. TILBURGS Ann

VISSERS Josephus

1. VAN DEN BOGAERT Gert

Artikel 3:
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Twee exemplaren van het proces-verbaal, de stembiljetten en kopies van de voordrachtsakten
worden overgemaakt aan de bestendige deputatie.

Raadslid Ward Baets wil uit naam van CD&V ook alle raadsleden feliciteren met hun eedaflegging.
Hij verwijst naar het project over voedselstrategie waarbij samen met heel wat betrokkenen en
stakeholders van lokale voedselproductie en -consumptie wordt nagedacht over hoe we in
Hoogstraten elkaar kunnen versterken via dit project. Raadslid Ward Baets vindt dit een mooi
voorbeeld van een project waarbij ook gezondheid mee centraal staat. Hij wenst alle aanwezigen
vooral een gezond 2019 en om dit kracht bij te zetten is er voor alle aanwezigen een gezonde
appel. CD&V wil in de komende 6 jaar constructief meewerken en het verhaal mee vorm geven,
maar uiteraard zal een kritische opstelling niet ontbreken. Daarbij wordt vooral de hoop
uitgesproken dat de vele projecten die op stapel staan ook op een goede manier zullen worden
uitgevoerd.

Raadslid Herman Snoeys wil vanuit Hoogstraten Leeft alle raadsleden, de voorzitter van de
gemeenteraad, de schepenen en de nieuwe burgemeester van harte feliciteren. Op 14 oktober
2018 kreeg ieder van ons een mandaat van de Hoogstraatse kiezer om de gemaakte beloftes
gedurende de kiescampagne na te komen. De komende maanden, jaren zullen we binnen deze
gemeenteraad zaken moeten afwegen, keuzes moeten maken en besluiten moeten nemen om
onze stad op een goede manier te besturen. Dat kan enkel lukken als we er in slagen om goed
samen te werken, over de partijgrenzen heen. Als raadslid hebben we ook de plicht om het college
te controleren op de uitvoering van bestuurstaken. Om dat goed te kunnen beoordelen, moet het
college verantwoording afleggen aan deze raad. De fractie Hoogstraten leeft is ervan overtuigd dat
dit nieuwe college van burgemeester en schepenen dit zeker zal waarmaken.
Raadslid Herman Snoeys weet dat alle raadsleden gedreven zijn door idealen, politieke visies en
ambities. Er ligt belangrijk werk te wachten met bijhorende verantwoordelijkheid. Hopelijk kunnen
we rekenen op constructieve debatten en een goede samenwerking ten dienste van het algemeen
belang.

De voorzitter sluit de vergadering van 2 januari 2019 om 22.00 uur.
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