BESLUITENLIJST VAN DE
GEMEENTERAAD

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 2 januari 2019 in uitvoering van artikel 285, §1 van het
Decreet over het Lokaal bestuur
1. Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
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 op 10
december 2018.

De zetelverdeling tussen de lijsten, zoals die door het hoofdbureau bij de verkiezingen van
14 oktober 2018 voor de gemeenteraad van Ichtegem is vastgesteld, evenals de rangorde waarin de
raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, worden juist bevonden.

2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
Jan Bekaert heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur op 21
december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging. Deze eedaflegging geldt ook als
eedaflegging als gemeenteraadslid.

Jan Bekaert heeft aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen.

3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Na onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden leggen de verkozen
gemeenteraadsleden volgende eed af in handen van de uittredend voorzitter “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Te installeren verkozene Celesta Muylle is afwezig met kennisgeving.

Ten slotte wordt de rangorde volgens anciënniteit van de nieuwe gemeenteraadsleden vastgesteld.

4. Vaststelling van de fracties
Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen één fractie. Geen enkele lijst diende
een akte van fractievorming in.

Er zijn geen lijsten die zich hebben verenigd om één fractie te vormen.
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5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Op basis van een akte van voordracht ondertekend door minstens de helft van de
gemeenteraadsleden en van minstens de helft van de raadsleden van zijn lijst wordt de heer Dieter
Debacker verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem voor de periode van 2
januari 2019 tot 31 december 2021.

Vanaf 1 januari 2022 wordt hij vervangen als voorzitter door de heer Geert Vandaele.

6. Verkiezing van de schepenen
Het aantal schepenen voor Ichtegem wordt vastgelegd op 4.

Op basis van een ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht worden 4 kandidaat-schepenen
voorgedragen. Lieven Cobbaert, Tina Ledaine en Magali Segers worden verkozen als schepen en
leggen de eed af in handen van de burgemeester. Kandidaat-schepen Celesta Muylle legde de eed
als gemeenteraadslid niet af en kan dus geen schepen zijn.

7. Verkiezing van de Politieraad
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus worden Gilbert Bolle, Karl Bonny, Geert
Vandaele en David Van Moerkercke verkozen tot leden van de politieraad Kouter ter
vertegenwoordiging van de gemeente Ichtegem.

Burgemeester
Jan Bekaert
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