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Vergadering gemeenteraad van 3/01/2019. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Bert Cilissen, voorzitter 
Guy Kersten, Christiaan Bamps, Katja Onclin, Marina Pauly, Mathieu Eycken, schepenen 
Jan Peumans, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Anita Beusen, 
Marie-Elise Smets, Peter Neven, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Jean Nicolaes, Steven 
Coenegrachts, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Laura Mulleners, Danny Lemmens, Yves Chanson, 
raadsleden 
Guido Vrijens, waarnemend algemeen directeur 
 

 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. KENNISNEMING GELDIGVERKLARING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 
 
Gelet op het besluit van de Raad van Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg d.d.10 
december 2018, dat de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
bevestigt; 
Gelet op de goedkeuring van de geloofsbrieven van de gekozenen. 
 
BESLUIT:  
artikel1: 
De volgende personen zijn verkozen als gemeenteraadsleden: 
 
2 N-VA 
Anita Beusen 
Jean Gilissen 
Dirk Jacobs 
Jan Peumans 
Gerard Stratermans 
 
3 CD&V 
Christiaan Bamps 
Bert Cilissen 
Mathieu Eycken 
Guy Kersten 
Joël L’Hoest 
Mieke Loyens 
Laura Mulleners 
Peter Neven 
Jean Nicolaes 
Katja Onclin 
Marina Pauly 
Davy Renkens 
Anja Slangen 
Mark Vos 
 
5 VLAAMS BELANG 
Danny Lemmens 
 
6 Open-Vld 
Steven Coenegrachts 
Patrick Janssen 
Jan Noelmans 
Marie-Elise Smets 
Ludwig Stevens 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. MEDEDELING BENOEMING EN EEDAFLEGGING BURGEMEESTER 
 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62; 
Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 10 december 2018 houdende de benoeming van Mark Vos tot 
burgemeester van Riemst; 
Overwegende dat Mark Vos de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de 
gouverneur op 20 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging; 
Overwegende dat Mark Vos aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester heeft 
opgenomen. 
 
 
 
BESLUIT:  
artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging en benoeming van de heer Mark Vos tot 
burgemeester met ingang van 01/01/2019 tot 31/12/2024. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. INSTALLATIE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN EN EEDAFLEGGING 
 
 
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikelen 8,58,86 en 169; 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 6,7,8,9,10,11,12,14,49 
en 59; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/ 3 van oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de 
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 10/12/2018 geldig werden verklaard; 
Overwegende dat volgende verkozene schriftelijk heeft laten weten aan de uittredend voorzitter 
afstand te doen van zijn mandaat: 

• de heer Jean Gilissen deed afstand op 05/12/2018 per mail 
Overwegende dat volgende opvolger in aanmerking komt om het mandaat op te nemen: 

• de heer Yves Chanson als 1ste opvolger van lijst 2 N-VA 
Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen 
tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter 
zake; 
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd 
worden heden de eed af te leggen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie 
van onverenigbaarheid bevinden; 
Overwegende dat de heer Mark Vos op 20/12/2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in 
handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als 
gemeenteraadslid; 
Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed 
hebben afgelegd in handen van de uittredend voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen". 
Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is; 
 
BESLUIT:  
 
artikel 1: 
De voorzitter stelt vast dat er geen gevallen van onverenigbaarheid zijn.  De geloofsbrieven, zijnde 
een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het strafregister en een 
verklaring op eer inzake de onverenigbaarheden, worden goedgekeurd. 
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artikel 2: 
De raadsleden worden uitgenodigd de door artikel 6 § 3 van het Decreet lokaal bestuur 
voorgeschreven eed af te leggen. 
 
2.N-VA: 
Anita Beusen 
Yves Chanson 
Dirk Jacobs 
Jan Peumans 
Gerard Stratermans 
 
3.CD&V: 
Christiaan Bamps 
Bert Cilissen 
Mathieu Eycken 
Guy Kersten 
Joël L’Hoest 
Mieke Loyens 
Laura Mulleners 
Peter Neven 
Jean Nicolaes 
Katja Onclin 
Marina Pauly 
Davy Renkens 
Anja Slangen 
Mark Vos 
 
5.VLAAMS BELANG: 
Danny Lemmens 
 
6.Open Vld: 
Steven Coenegrachts 
Patrick Janssen 
Jan Noelmans 
Marie-Elise Smets 
Ludwig Stevens 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
4. VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN 
 
 
Gelet op artikel 6 § 7 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Rekening houdend met de dienstouderdom en de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
BESLUIT:  
artikel 1: 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt bepaald: 
 
Volgnummer Naam en voornaam Aantal dienstjaren Aantal naamstemmen 
1  Peumans Jan  36j   1128 
2  Vos Mark  24j   3624 
3  Pauly Marina  24j   1277 
4  Stratermans Gerard 21j 9m 9d  568 
5  Kersten Guy  18j   1568 
6  Eycken Mathieu  18j   1313 
7  Cilissen Bert  18j   1107 
8  Janssen  Patrick 18j   534 
9  Onclin Katja  15j 9m 30d  1338 
10  Bamps Christiaan 12j   1575 
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11  Renkens Davy  12j   965 
12  Stevens Ludwig  12j   775 
13  Beusen Anita  12j   677 
14  Smets Marie-Elise 12j   543 
15  Neven Peter  6j   1233 
16  Slangen Anja  6j   1020 
17  Loyens Mieke  6j   993 
18  L’Hoest Joël  6j   975 
19  Nicolaes Jean  6j   965 
20  Coenegrachts Steven 6j   909 
21  Jacobs Dirk  6j   734 
22  Noelmans Jan  6j   719 
23  Mulleners Laura 0j   694 
24  Lemmens Danny 0j   214 
25  Chanson Yves  0j   461 
 
artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rangorde van de gemeenteraadsleden goed. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
5. FRACTIEVORMING 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid op artikel 36, §§ 1 tot en met 4; 
Gelet op het proces-verbaal van 03.01.2019 houdende de vermelding van de verkozen 
gemeenteraadsleden; 
Overwegende dat de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op eenzelfde lijst, geacht worden één 
fractie te vormen; 
Overwegende dat de raadsleden verkozen op verschillende lijsten zich kunnen verenigen tot één 
fractie; 
Overwegende dat tot deze onderlinge vereniging van lijsten moet beslist worden uiterlijk op de 
installatievergadering van de gemeenteraad door een meerderheid van de verkozen raadsleden op 
elk van de lijsten; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst N-VA één fractie vormen onder de 
naam N-VA; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst CD&V één fractie vormen onder de 
naam CD&V; 
Gelet op het feit dat het gemeenteraadslid verkozen op de lijst VLAAMS BELANG één fractie vormt 
onder de naam VLAAMS BELANG; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Open Vld één fractie vormen onder 
de naam Open Vld; 
 
BESLUIT:  
artikel 1:  
De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst N-VA één fractie vormen 
onder de naam N-VA; 
De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst CD&V één fractie 
vormen onder de naam CD&V; 
De gemeenteraad stelt vast dat het gemeenteraadslid verkozen op de lijst VLAAMS BELANG één 
fractie vormt onder de naam VLAAMS BELANG; 
De gemeenteraad stelt vast dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst Open Vld één fractie 
vormen onder de naam Open Vld. 
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artikel 2: 
De gemeenteraadsleden 

• Anita Beusen 
• Dirk Jacobs 
• Jan Peumans 
• Gerard Stratermans 
• Yves Chanson 

behoren tot de fractie N-VA. 
 
De gemeenteraadsleden  

• Christiaan Bamps 
• Bert Cilissen 
• Mathieu Eycken 
• Guy Kersten 
• Joël L’Hoest 
• Mieke Loyens 
• Laura Mulleners 
• Peter Neven 
• Jean Nicolaes 
• Katja Onclin 
• Marina Pauly 
• Davy Renkens 
• Anja Slangen 
• Mark Vos 

behoren tot de fractie CD&V. 
 
Het gemeenteraadslid  

• Danny Lemmens 
behoort tot de fractie VLAAMS BELANG. 
 
De gemeenteraadsleden  

• Steven Coenegrachts 
• Patrick Janssen 
• Jan Noelmans  
• Marie-Elise Smets 
• Ludwig Stevens 

behoren tot de fractie Open Vld. 
 
 
artikel 3:  
Deze fractievorming blijft behouden tot aan de eerstvolgende volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
6. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de akte van voordracht van 
een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad; 
Overwegende dat de gemeenteraad op de installatievergadering, onder de gemeenteraadsleden van 
Belgische nationaliteit een voorzitter dienen te verkiezen; 
Overwegende dat de voorzitter verkozen wordt op basis van een akte van voordracht van de 
kandidaat-voorzitter, ondertekend door de meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden en 
door een meerderheid van de verkozenen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat; 
Overwegende dat alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in 
aanmerking worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als 
gemeenteraadslid hebben afgelegd; 
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Overwegende dat niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter is van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
 
BESLUIT:  
artikel 1: 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Bert Cilissen, gemeenteraadslid, wordt verkozen 
verklaard tot voorzitter van de gemeenteraad.  De heer Bert Cilissen zal vanaf 01.01.2021 opgevolgd 
worden door de heer Davy Renkens. 
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
7. VERKIEZING VAN DE SCHEPENEN EN EEDAFLEGGING 
 
Gelet op de artikelen 42, §§ 1, 2 en 3, 43, §§ 2, 3 en 4, 44, lid 1 en 2, 49, § 1, lid 1, 3 en 4 van het 
Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van 
voordracht van de kandidaat-schepenen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en ten hoogste 4 schepenen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dient te bestaan uit personen van 
verschillend geslacht; 
Overwegende dat de schepenen door de gemeenteraad verkozen worden onder de 
gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepenen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een 
meerderheid van de verkozenen op dezelfde lijst; 
Overwegende dat alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in 
aanmerking worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als 
gemeenteraadslid hebben afgelegd; 
Overwegende dat niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; 
Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een geval van verhindering bevindt; 
Overwegende dat de rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke 
akte van voordracht; 
Overwegende dat de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de 
gemeenteraad de decretaal voorgeschreven eed dienen af te leggen in handen van de burgemeester; 
 
BESLUIT:  
artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepenen en verklaart de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen 
ontvankelijk. 
artikel 2: 
De heer Guy Kersten geboren te Tongeren op 18.07.1956 wordt als EERSTE SCHEPEN verkozen 
verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. De voorgedragen opvolger 
is mevrouw Mieke Loyens vanaf 01/01/2023. 
De heer Christiaan Bamps geboren te Tongeren op 22.08.1961 wordt als TWEEDE SCHEPEN 
verkozen verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. 
Mevrouw Katja Onclin geboren te Tongeren op 14.01.1980 wordt als DERDE SCHEPEN verkozen 
verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen. 
Mevrouw Marina Pauly geboren te Tongeren op 15.10.1957 wordt als VIERDE SCHEPEN verkozen 
verklaard en zal derhalve worden verzocht de decretale eed af te leggen.  De voorgedragen opvolger 
is mevrouw Anja Slangen vanaf 01/01/22. 
artikel 3: 
De voorgedragen kandidaat-schepen leggen de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen” af in handen van de burgemeester. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
8. VERKIEZING VAN DE POLITIERAADSLEDEN 
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad 
van de leden van de politieraad; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de 
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 
Overwegende dat artikel 18 van de Wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de leden 
van de politieraad plaatsheeft 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; 
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van 
de Wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 19 verkozen leden; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 
december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van 5 leden van de gemeenteraad als lid van de 
politieraad; 
Overwegende dat elk van de 5 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 
december 1998 beschikt over 3 stemmen; 
Gelet op de voordrachtakten ten getalle van 3 ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van 
het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de 
leden van de politieraad; 
Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en 
ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad: 
 
Voordrachtsakte CD&V ingediend door Vos Mark,en voorgedragen door Vos Mark, Mulleners Laura, 
Bamps Christian, Kersten Guy, Onclin Katja, Eycken Mathieu, Pauly Marina, Neven Peter, Cilissen 
Bert, Slangen Anja, Loyens Mieke, L’Hoest Joël, Renkens Davy, Nicolaes Jean 
kandidaat-effectieve leden en hun kandidaat-opvolgers: 
1.Laura Mulleners  
2.Jean Nicolaes 
3.Davy Renkens met als opvolger Bert Cilissen 
 
Voordrachtsakte Open Vld voorgedragen door door: Coenegrachts Steven, Stevens Ludwig, 
Noelmans Jan, Smets Marie-Elise, Janssen Patrick, de naam van de indiener werd niet vermeld 
kandidaat-effectieve leden en hun kandidaat-opvolgers: 
1.Jan Noelmans met als opvolger Stevens Ludwig 
 
Voordrachtsakte N-VA voorgedragen door: Beusen Anita, Gilissen Jean, Dirk Jacobs, Jan Peumans, 
Gerard Stratermans, de naam van de indiener werd niet vermeld 
kandidaat-effectieve leden en hun kandidaat-opvolgers: 
1.Dirk Jacobs met als 1ste opvolger Anita Beusen en 2de opvolger Yves Chanson 
 
Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van 
het voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt: 
 

Kandidaat-effectieve leden 
in alfabetische volgorde 
 

 Kandidaten-opvolger voor elk 
hiernaast vermeld kandidaat-
effectief lid in de volgorde waarin 
deze zijn voorgesteld om 
hem te vervangen 
 

Naam : Jacobs 
Voornamen : Dirk Filip Maria 
Jozef 
Geboortedatum : 05.01.1969 
Beroep : leerkracht 

1 Naam : Beusen  
Voornamen : Anita Beatrix Maria 
Geboortedatum : 10.05.1962 
Beroep :leerkracht 
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 2 Naam :  Chanson 
Voornamen : Yves 
Geboortedatum : 09.04.1992 
Beroep : politiek medewerker 
Vlaams Parlement 
 

Naam : Mulleners 
Voornamen : Laura 
Geboortedatum : 14.11.1994 
Beroep : Zorgkundige 
 

  

Naam : Nicolaes 
Voornamen : Jean Willem Elise 
Geboortedatum : 27.07.1948 
Beroep : Gepensioneerd 
 

  

Naam : Noelmans 
Voornamen : Jan Alex Pieter 
Geboortedatum : 28.05.1986 
Beroep : Parlementair 
medewerker 
 

1 Naam : Stevens 
Voornamen : Ludwig Johanna 
Antoon 
Geboortedatum : 13.04.1968 
Beroep : Zaakvoerder 
 

Naam : Renkens 
Voornamen : Davy 
Geboortedatum : 27.08.1980 
Beroep : Leerkracht 
 

1 Naam : Cilissen 
Voornamen : Bert Matty Leon 
Jan  
Geboortedatum : 19.04.1974 
Beroep : Uitbater-zelfstandige 
 

 
Overwegende dat mevrouw Laura Mulleners en de heer Yves Chanson, de jongste 
gemeenteraadsleden in leeftijd, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van 
de stemopneming (artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000). 
 
Overwegende de verkiezing van de effectieve leden en hun eventuele opvolgers van de politieraad in 
openbare zitting en bij geheime stemming, in één stemronde; 
 
25 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 3 stembiljetten 
75 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters 
75 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen 
 
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 
6 aantal nietige stembiljetten 
0.aantal blanco stembiljetten 
69 aantal geldige stembiljetten 
 
De op deze 75 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve 
leden 
 

Aantal verkregen 
stemmen 

Naam : Jacobs 
Voornamen : Dirk Filip Maria Jozef 
Geboortedatum : 05.01.1969 
Beroep : leerkracht 
 
 

9 



notulen GR 03.01.2019 – p.9 
 

 

Naam : Mulleners 
Voornamen : Laura 
Geboortedatum : 14.11.1994 
Beroep : Zorgkundige 

11 

Naam : Nicolaes 
Voornamen : Jean Willem Elise 
Geboortedatum : 27.07.1948 
Beroep : Gepensioneerd 

14 

Naam : Noelmans 
Voornamen : Jan Alex Pieter 
Geboortedatum : 28.05.1986 
Beroep : Parlementair medewerker 
 

15 

Naam : Renkens 
Voornamen : Davy 
Geboortedatum : 27.08.1980 
Beroep : Leerkracht 

20 

 
Totaal aantal stemmen : 75 
 
Overwegende dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen 
kandidaten-effectieve leden  
Overwegende dat aantal kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben 
verkregen, verkozen worden. 
 
Overwegende dat de burgemeester vaststelt: 
 

De kandidaten die verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

De eventuele kandidaten die als opvolgers voor 
elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 
werden voorgedragen van rechtswege en in de 
volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn 
van deze verkozen effectieve raadsleden 
 

Jacobs Dirk Filip Maria Jozef 
 

Beusen Anita Beatrix Maria 
 

 Chanson Yves 
 

Mulleners Laura 
 

 

Nicolaes Jean Willem Elise 
 

 

Noelmans Jan Alex Pieter 
 

Stevens Ludwig Johanna Antoon 
 

Renkens Davy 
 

Cilissen Bert Matty Leon Jan  

 
Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door de 5 verkozen kandidaat 
effectieve leden; 
Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door de 4 kandidaten die van 
rechtswege de opvolgers zijn van deze 5 kandidaat effectieve leden; 
Overwegende dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid 
bepaald in artikel 15 WGP. 
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BESLUIT:  
artikel 1: 
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat: 
 
verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad: 

• Jacobs Dirk 
• Mulleners Laura 
• Nicolaes Jean 
• Noelmans Jan 
• Renkens Davy 

 
de kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief werden voorgedragen, 
van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte, de opvolgers zijn van deze verkozen 
effectief leden 
 

naam kandidaat-effectieve leden 
in alfabetische volgorde 
 

 Kandidaten-opvolger voor elk hiernaast 
vermeld kandidaat-effectief lid in de volgorde 
waarin deze zijn voorgesteld om hem te 
vervangen 
 

Naam : Jacobs 
Voornamen : Dirk Filip Maria Jozef 
Geboortedatum : 05.01.1969 
Beroep : leerkracht 

1 Naam : Beusen  
Voornamen : Anita Beatrix Maria 
Geboortedatum : 10.05.1962 
Beroep :leerkracht 
 

 2 Naam :  Chanson 
Voornamen : Yves 
Geboortedatum : 09.04.1992 
Beroep : politiek medewerker Vlaams 
Parlement 

Naam : Mulleners 
Voornamen : Laura 
Geboortedatum : 14.11.1994 
Beroep : Zorgkundige 
 

  

Naam : Nicolaes 
Voornamen : Jean Willem Elise 
Geboortedatum : 27.07.1948 
Beroep : Gepensioneerd 

  

Naam : Noelmans 
Voornamen : Jan Alex Pieter 
Geboortedatum : 28.05.1986 
Beroep : Parlementair medewerker 
 

1 Naam : Stevens 
Voornamen : Ludwig Johanna Antoon 
Geboortedatum : 13.04.1968 
Beroep : Zaakvoerder 
 

Naam : Renkens 
Voornamen : Davy 
Geboortedatum : 27.08.1980 
Beroep : Leerkracht 

1 Naam : Cilissen 
Voornamen : Bert Matty Leon Jan  
Geboortedatum : 19.04.1974 
Beroep : Uitbater-zelfstandige 
 

 
artikel 2: 
De burgemeester stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door: 
verkozen kandidaat-effectieve leden: 

• Jacobs Dirk 
• Mulleners Laura 
• Nicolaes Jean 
• Noelmans Jan 
• Renkens Davy 
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en hun opvolgers: 

• Beusen Anita 
• Chanson Yves 
• Stevens Ludwig 
• Cilissen Bert 

 
artikel 2: 
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen 
van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de Wet van 7 december 1998. 
 
artikel 3: 
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de Wet van 7 december 1998 en artikel 15 
van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van 
de leden van de politieraad, in dubbel exemplaar, naar de bestendige deputatie worden gezonden. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
9. PROCES-VERBAAL 
 
 
Heden, te 19.30 uur, is de gemeenteraad samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Mark 
Vos ingevolge een bijeenroeping door de waarnemend algemeen directeur. van 20.12.2018 
 
I. - Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester (2) en van de 
geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen 
 
Er wordt lezing gegeven van : 

1) het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 10.12.2018, waarbij 
de heer Mark Vos, burgemeester van deze gemeente benoemd wordt ; 
en van de brief van dd. 21/12/2018, waarbij medegedeeld wordt dat voornoemde de eed in 
hoedanigheid van burgemeester afgelegd heeft. 

2) de geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad van 
Verkiezingsbetwistingen, dd.10/12/2018; 

3) het onderzoek en de goedkeuring van de geloofsbrieven der gekozenen, door de 
gemeenteraad, waaruit blijkt dat voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 december 
2024, als gemeenteraadsleden gekozen zijn : 

  
lijst nr.  letterwoord naam  voornaam van de verkozene  naamstemmen 
2 N-VA    Peumans Jan    1128 
2 N-VA    Jacobs Dirk      734 
2 N-VA    Beusen Anita      677 
2 N-VA    Gilissen Jean        582 
2 N-VA    Stratermans Gerard     568 
3 CD&V    Vos Mark    3624 
3 CD&V    Bamps Christiaan   1575 
3 CD&V    Kersten Guy    1568 
3 CD&V    Onclin Katja    1338 
3 CD&V    Eycken Mathieu    1313 
3 CD&V    Pauly Marina    1277 
3 CD&V    Neven Peter    1233 
3 CD&V    Cilissen Bert    1107 
3 CD&V    Slangen Anja    1020 
3 CD&V    Loyens Mieke      993 
3 CD&V    L’Hoest Joël      975 
3 CD&V    Nicolaes Jean      965 
3 CD&V    Renkens Davy      965 
3 CD&V    Mulleners Laura     694 
5 VLAAMS BELANG  Lemmens Danny     214 
6 Open Vld   Coenegrachts Steven     909 
6 Open Vld   Stevens Ludwig      775 
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6 Open Vld   Noelmans Jan      719 
6  Open Vld   Smets Marie-Elise     543 
6 Open Vld   Janssen Patrick      534 
 
II. - Eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden 
Vervolgens legt ieder van de aanwezige gekozenen die zich nog in de vereiste voorwaarden van 
verkiesbaarheid bevinden, in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de 
installatievergadering de eed af, welke bepaald is bij art. 6, § 3 van het Decreet over het lokaal 
bestuur : 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
 
Gelet op de brief, dd. 05.12.2018 gericht aan de gemeenteraad door de heer Jean Gilissen 
tot raadslid-titularis gekozen, waarbij deze ter kennis brengt van de raad dat hij afstand doet van zijn 
mandaat van gemeenteraadslid ; 
Aangezien de heer Yves Chanson als eerste opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, dit is dezelfde lijst 
waartoe de kandidaat behoort die van het raadslidmaatschap afstand doet ; 
Gehoord het verslag van de heer Mark Vos betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van 
voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid, en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 
 
Beslist : 
De heer Yves Chanson onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te verzoeken in openbare 
vergadering en in handen van de voorzitter, de voorgeschreven eed af te leggen ; 
waaraan hij voldoet als volgt : ,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
 
De Raadsleden,        De uitredend Voorzitter, 
 
Peumans Jan 
Jacobs Dirk 
Beusen Anita 
Stratermans Gerard 
Chanson Yves 
Vos Mark 
Bamps Christiaan 
Kersten Guy 
Onclin Katja 
Eycken Mathieu 
Pauly Marina 
Neven Peter 
Cilissen Bert 
Slangen Anja 
Loyens Mieke 
L’Hoest Joël 
Nicolaes Jean 
Renkens Davy 
Mulleners Laura 
Lemmens Danny 
Coenegrachts Steven 
Stevens Ludwig  
Noelmans Jan 
Janssen Patrick 
Smets Marie-Elise 
 
Na beëdiging worden de raadsleden als aangesteld verklaard door de voorzitter. 
 
 
 
 
 
 



notulen GR 03.01.2019 – p.13 
 

 
III. - Vaststelling van de ranglijst van de gemeenteraadsleden 
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

Naam en 
voornaam  
van de 
raadsleden 
 

Datum eerste 
indienstreding 

Aantal 
dienstjaren 

Aantal stemmen 
gemeenteraadsverkiezing  
dd. 14/10/2018 

Geboortedatum 
 

Peumans Jan 01/01/1983 36j 1128 06.01.1951 

Vos Mark 01/01/1995 24j 3624 25.04.1969 

Pauly Marina 01/01/1995 24j 1277 15.10.1957 

Stratermans 
Gerard 

01/01/1995 21j 9m 9d 568 14.06.1957 

Kersten Guy 01/01/2001 18j 1.568 18.07.1956 

Eycken Mathieu  01/01/2001 18j 1313 15.04.1962 

Cilissen Bert 01/01/2001j 18 1107 19.04.1974 

Janssen Patrick 01/01/1995 18j 534 19.09.1959 

Onclin Katja   11/03/2003 15j 9mnd 30d 1338 14.01.1980 

Bamps 
Christiaan  

02/01/2007  12j  1575  22.08.1961 

Renkens Davy  02/01/2007  12j  965  27.08.1980 

Stevens Ludwig  02/01/2007  12j 775  13.04.1968 

Beusen Anita  02/01/2007  12j  677  10.05.1962 

Smets Marie-
Elise  

01/01/2001  12j  543  10.06.1965 

Neven Peter  02/01/2013  6j  1233  27.09.1987 

Slangen Anja  02/01/2013  6j  1020  13.05.1971 

Loyens Mieke  02/01/2013  6j  993  06.04.1981 

L'Hoest Joël  02/01/2013  6j  975  18.06.1971 

Nicolaes Jean  02/01/2013  6j  965  27.07.1948 

Coenegrachts 
Steven  

02/01/2013 6j  909 14.07.1985 

Jacobs Dirk  02/01/2013 6j  734  05.01.1969 

Noelmans Jan  02/01/2013 6j  719  28.05.1986 

Mulleners Laura  03/01/2019 0j  694 14.11.1994 

Lemmens Danny  03/01/2019 0j  214  25.10.1972 

Chanson Yves 03/01/2019 0j  461  09.04.1992 

 
 
IV. Verkiezing en eedaflegging van de voorzitter van de gemeenteraad 
Na onderzoek van de ontvankelijkheid van de voordracht van de kandidaat-voorzitter voor de 
gemeenteraad door de uittredend voorzitter verklaart deze de kandidatuur geldig en is de 
voorgedragen kandidaat Bert Cilissen tot voorzitter verkozen. 
 
 
V. - Onderzoek gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen 
De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is. 
De voorzitter brengt vervolgens de namen van de voorgedragen kandidaat-schepenen ter kennis van 
de raad en verklaart hen verkozen. 
 
In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen verklaard. 
Kersten Guy 
Bamps Christiaan 
Onclin Katja 
Pauly Marina 
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De nieuwe schepenen, in openbare vergadering en in handen van de burgemeester , leggen de 
volgende eed af : 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’ 
 
De Schepenen,         De Voorzitter, 
 
Kersten Guy         Bert Cilissen 
 
 
Bamps Christiaan 
 
 
Onclin Katja 
 
 
Pauly Marina 
 
 
 
Na beëdiging zijn de schepenen in hun ambt aangesteld. 
 
De rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde van hun voordracht op de 
voordrachtsakte:  
 
De heer Guy Kersten - EERSTE SCHEPEN  
De heer Christiaan Bamps - TWEEDE SCHEPEN  
Mevrouw Katja Onclin - DERDE SCHEPEN  
Mevrouw Marina Pauly - VIERDE SCHEPEN  
 
 
Afschrift van dit proces-verbaal zal aan de Gouverneur van de provincie worden overgemaakt. 
 
 
Namens de raad : 
 
Guido Vrijens         Bert Cilissen 
De waarnemend Algemeen directeur       De Voorzitter 
 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift : 
Guido Vrijens         Bert Cilissen 
De waarnemend Algemeen directeur       De Voorzitter 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
waarnemend algemeen directeur 

 
Bert Cilissen 
voorzitter 
 

 


