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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 06 december 2018 
 
Voorzitter: mevrouw Eliane Spincemaille – de heer Christof Dejaegher 
 

*** 
 

De voorzitter opent de vergadering om 14 uur. 
 

Zijn aanwezig: Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 
Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes 
Claude (Raadslid), DE BETHUNE Jean, De Klerck Patrick (Raadslid), De Poorter Johan 
(Raadslid), De Reuse Immanuel (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle 
(Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els 
(Raadslid), Lahaye-Battheu Sabien (Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx 
Herman (Raadslid), Moerman Bieke (Raadslid), NAEYAERT Bart, Pillaert Kristof 
(Raadslid), Ravyts Kurt (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Sneppe Dominiek 
(Raadslid), Soens Rik (Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten 
(Raadslid), Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), 

Vandenbrande Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 
(Raadslid), Vanlerberghe Jurgen (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), 
Vanryckeghem Martine (Raadslid), Willems Tom (Raadslid), leden 

 
Zijn verontschuldigd: / 
 
Zijn afwezig: Vermeersch Wouter (Raadslid), lid 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

Agendapunt 1 Mededeling van de geldigheidsverklaring van de verkiezingen door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen 
 

De voorzitter van de installatievergadering opent de vergadering en vermeldt dat de vergadering 

uit twee onderdelen bestaat, de installatievergadering in het Boevebos en aansluitend de rede van 
de gouverneur in het Provinciaal Hof. De vergadering wordt geschorst tussen beide onderdelen.  
 
De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad: 
 

- tijdens de eedaflegging wordt er van elk raadslid een foto genomen; 

- de kalender van de provincieraad wordt op 7 december 2018 voorgelegd aan het bureau en 
wordt na goedkeuring bezorgd aan alle raadsleden; 

- de kalender van de maand december wordt onder voorbehoud van goedkeuring van het 
bureau van 7 december 2018 meegedeeld: 
 07/12/2018: bureau; 
 week van 10/12/2018 – 15/12/2018, 17u: commissies. Concrete data worden na 

goedkeuring van het bureau van 07/12/2018 per mail aan de raadsleden bezorgd; 

 20/12/2018, 13u30: provincieraad; 

 toelichting omtrent de werking van de provincieraad (van 13.30u – 14.30u); 
 mondelinge vraagstelling; 
 dringende agendapunten; 

- installatie van verkozenen (of opvolgers) die op 3/12 niet aanwezig zijn; 
op de banken:  
 praktische toelichting omtrent de werking van de provincieraad; 

 handleiding cobra@home – het portaal waarop raadsleden onder meer dossierstukken 
kunnen raadplegen. De nieuwe raadsleden ontvangen hun toegangscode vrijdag. 
Raadsleden die tijdens de vorige legislatuur zetelden, behouden hun toegangscode; 
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 formulier “bestelling drukwerk”. Alle raadsleden kunnen persoonlijk drukwerk (o.m. 
enveloppes) bestellen. Het ingevulde formulier kan afgegeven worden aan de griffie of 

digitaal bezorgd worden via provincieraad@west-vlaanderen.be; 
 publicatie van de POM “Wij maken werk van West-Vlaanderen”; 

- op de banken van de nieuwe raadsleden: 

 afstandsbediening voor de parking voor raadsleden; 
- amendement van de Groen-fractie op agendapunt 8 – wijziging van het huishoudelijk 

reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen. 
 
De voorzitter verwijst naar de aanvulling van de agenda van de provincieraad voor de rede van de 
gouverneur van 6 december 2018 en vermeldt hierbij het volgende: Op vrijdag 30 november werd de 
geldigheidsverklaring van de provinciale verkiezingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen nog niet 
bezorgd. Op 3 december 2018 debatteerde het bureau hierover. Na consultatie van de verkozenen, ging 

het bureau unaniem akkoord om de installatievergadering met de voorziene agenda te laten doorgaan 
om 08:30u onmiddellijk voorafgaand aan de provincieraadsvergadering voor de rede van de gouverneur.  
De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang, tekende op zaterdag 1 december, via de griffie, protest aan 
tegen het verplaatsen van de installatievergadering naar vandaag. 
Na het geven van de nodige uitleg liet de heer Vermeersch weten dat hij formeel en uitdrukkelijk zijn 
bezwaar wenste aan te houden. 
Op 5 december (gisteren) heeft de heer Vermeersch zijn bezwaar telefonisch, per e-mail en aangetekend 
overgemaakt aan minister Homans. 
Er wordt gevraagd aan de aanwezigen om zich akkoord te verklaren met het aanvullen van de agenda 
van 6 december met de agendapunten van de installatievergadering. Dit gebeurt via elektronische 
stemming. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Ravyts neemt het woord en bevestigt hetgeen de voorzitter vermeldde. Hij geeft aan dat de 
heer Wouter Vermeersch een bezwaar indiende tegen het plaatsvinden van deze installatievergadering, 
ondanks de pragmatische benadering van het gebeuren in het bureau. De heer Ravyts vermeldt dat de 
sfeer van de plechtigheid wijzigt, omwille van de verplaatsing die later zal plaatsvinden naar de markt. 
Hij bevestigt echter dat zijn fractie akkoord ging met de verplaatsing van de installatievergadering naar 6 
december en dat een van de fractieleden daar geen genoegdoening mee nam en vertrokken is voor een 
juridisch dispuut rond de installatievergadering. Het antwoord van de bevoegde instantie wordt 
afgewacht. De heer Kurt Ravyts bevestigt dat zijn fractie akkoord gaat met de beslissing die in het 
bureau genomen is en geeft aan dat zijn fractie akkoord zal gaan met de aanvulling van de agenda van 

de provincieraad van 6 december 2018. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de akkoordverklaring over het aanvullen van de agenda van de provincieraad voor 
de rede van de gouverneur van 6 december 2018 met de installatievergadering. 
 
De provincieraad gaat met 32 akkoordverklaringen akkoord met de aanvulling van de agenda van de 
provincieraad van 6 december 2018 met de installatievergadering. 
 
De volgende raadsleden gaan akkoord met de aanvulling van de agenda van de provincieraad van 6 
december 2018: 

de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Klerck, De Poorter, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze en Willems. 
 

De voorzitter deelt mee dat de provincieraadsverkiezingen door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen geldig werden verklaard op 4 december 2018.  
 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 2 Onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozenen en de opvolgers 
 

Volgende verkozenen hebben reeds verklaard dat zij wensen te verzaken aan het mandaat van 
provincieraadslid:  

 

mailto:provincieraad@west-vlaanderen.be
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Bogaert Hendrik 
Crombez John 

Degroote Koenraad 
Reynaert Vicky 
Tommelein Bart 

Van Den Driessche Pol 
 
De provincieraad neemt kennis van deze verklaringen. 
 

De voorzitter gaat over tot de installatie van drie bijzondere commissies die belast zijn met het 
onderzoeken van de geloofsbrieven. Er een bijzondere commissies opgericht voor het 
provinciedistrict Brugge, voor het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt en voor het 

provinciedistrict Ieper - Oostende – Diksmuide.  
  

Bij lottrekking worden vijf leden per bijzondere commissie aangeduid. Deze leden zijn verkozenen die 
afkomstig zijn uit een ander provinciedistrict dan dit waar de verkiezing heeft plaatsgehad en waarover 
verslag dient uitgebracht te worden. 
 
De volgende raadsleden worden aangeduid als lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek 
van de geloofsbrieven van de verkozenen uit het provinciedistrict Brugge in vergaderzaal 1: 

- Uit het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt: 
 Claude Croes; 

 Jean de Béthune; 
 Wouter Vermeersch. Aangezien de heer Wouter Vermeersch niet aanwezig is, wordt een 

ander raadslid bij lottrekking aangeduid; 
 Martine Vanryckeghem 

- Uit het provinciedistrict Ieper - Oostende – Diksmuide 
 Martine Vanbrabant; 
 Kurt Ravyts. 

 
De volgende raadsleden worden aangeduid als lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek 
van de geloofsbrieven van de verkozenen uit het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt in 
vergaderzaal 3: 

- Uit het provinciedistrict Ieper - Oostende – Diksmuide: 
 Wim Aernoudt; 
 Luc Coupillie; 
 Lies Laridon; 

- Uit het provinciedistrict Brugge: 
 Hilde Decleer; 
 Tom Willems. 

 

De volgende raadsleden worden aangeduid als lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek 
van de geloofsbrieven van de verkozenen uit het district Ieper - Oostende – Diksmuide in vergaderzaal 
4: 

- Uit het provinciedistrict Brugge: 
 Ruben Strobbe; 
 Bart Naeyaert; 
 Isabelle Vandenbrande; 

- Uit het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt: 
 Maarten Tavernier; 
 Kristof Pillaert. 

De vergadering van de provincieraad van 6 december 2018 wordt geschorst. 
 
De voorzitter van de provincieraad heropent de voortzetting van de provincieraad van 6 december 2018. 
 
Mevrouw Martine Vanbrabant brengt verslag uit van de bijzondere commissie belast met het onderzoek 
van de geloofsbrieven van de provincieraadsleden en hun opvolgers, verkozen door het kiescollege van 

het provinciedistrict Brugge:  
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Overeenkomstig artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen 
belastte U een bijzondere commissie met het onderzoek van de geloofsbrieven van de 
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provincieraadsleden en van de opvolgers die door de kiescolleges van het provinciedistrict Brugge op 14 
oktober 2018 zijn verkozen. 
 
Namens deze commissie heb ik de eer het volgende verslag uit te brengen. 
 
Het provinciaal hoofdbureau te Brugge heeft op 16 oktober 2018 negen kandidaten voor de 
provincieraadsverkiezingen als verkozen raadsleden aangewezen en de opvolgers voor deze leden 
aangeduid. 

 
De volgende negen personen werden als verkozenen verklaard voor het provinciedistrict Brugge:  
 

Naam Voornaam  Lijst  

Bogaert Hendrik CD&V 

Decleer Hilde CD&V 

De Klerck Patrick Open vld 

Naeyaert Bart CD&V 

Reynaert  Vicky sp.a 

Schotte Gerda Groen 

Spinnewyn - Sneppe Dominiek Vlaams Belang 

Van Den Driessche Pol N-VA 

Van Meirhaeghe  Jan N-VA 

 
Tegen de kiesverrichtingen werden geen klachten ingediend met betrekking tot de 
provincieraadsverkiezing voor het provinciedistrict Brugge. 
 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op 4 december 2018 de provincieraadsverkiezingen voor alle 
provinciedistricten geldig verklaard. 
 

Met betrekking tot het onderzoek van de geloofsbrieven bij de installatie van de provincieraad voorziet 

de omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd. 26 oktober 2018 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode het volgende:  

  

“Nadat de vergadering geopend is, onderzoekt de provincieraad de geloofsbrieven van de verkozen 
provincieraadsleden (artikel 7, § 3, van het provinciedecreet). De provincieraad is bevoegd om zich uit te 
spreken over eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Die bezwaren 
moeten vóór het onderzoek van de geloofsbrieven ingediend worden bij de provincieraad. De 
geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die alle verkozenen die opgeroepen zijn om de 
eed af te leggen, moeten voorleggen en waaruit blijkt dat ze op een wettige wijze zijn verkozen en dat er 
tegen hun verkiezing geen bezwaren zijn. Ze moeten een recent uittreksel uit het bevolkings- of 
rijksregister, een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, en een verklaring op eer dat ze zich niet 
bevinden in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 11 van het 
provinciedecreet, voorleggen. Het onderzoek gaat na of de verkozenen nog aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid 
bevinden. Het onderzoek van de geloofsbrieven door de provincieraad resulteert in een besluit van de 

provincieraad. Na de beslissing van de provincieraad houdende goedkeuring van de geloofsbrieven, 
leggen de betrokkenen de eed af in 
handen van de voorzitter van de provincieraad. Nadat akte is genomen van deze eedaflegging zijn de 
betrokkenen geïnstalleerd als provincieraadslid. Hierover moet niet gestemd worden. De goedkeuring 
van de geloofsbrieven en de aanstelling en rangorde van de provincieraadsleden mag samen in één 
besluit genomen worden. Om de installatievergadering vlot te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de 
kandidaat-raadsleden de stukken uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering aan de griffie 
bezorgen.”. 
 
De volgende drie verkozenen hebben schriftelijk verklaard dat ze verzaken aan het mandaat van 
provincieraadslid:  

 

Naam Voornaam  Lijst  

Bogaert Hendrik CD&V 

Reynaert Vicky sp.a 
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Van Den Driessche Pol N-VA 

 
Bijgevolg komen de eerst gerangschikte opvolgers in hun plaats, d.w.z.: 
 

Verkozene die verzaakt 
 

 
Opvolger 

 
 
 

Naam Voornaam  
Naam  Voornaam 

Lijst  

Bogaert Hendrik 
Strobbe Ruben 

CD&V 

Reynaert Vicky 
Willems Tom 

sp.a 

Van Den Driessche Pol 
Vandenbrande Isabelle 

N-VA 

 
Zij hebben schriftelijk verklaard het mandaat van provincieraadslid te willen opnemen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat al de aangewezen provincieraadsleden en al de aangeduide opvolgers 
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, zoals die gesteld zijn bij artikel 59 
van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 
Uit onderzoek blijkt tevens dat de negen verkozenen en opvolgers zich niet zouden bevinden in één van 
de gevallen van onverenigbaarheid, zoals gesteld bij artikel 11 van het provinciedecreet.  
In dit artikel staat vermeld dat volgende personen geen deel kunnen uitmaken van de provincieraad: 

 
 
Artikel 11 provinciedecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 27 juni 2018: 
De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een provincieraad: 
1. de federale, Vlaamse of Europese parlementsleden en leden van de Vlaamse Regering, de federale 

regering of van de Europese Commissie; 
2. de provinciegouverneurs, de hoge ambtenaar die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijst 

overeenkomstig artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de 
Brusselse Instellingen, de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 
en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover hun 
ambtsgebied gelegen is in de provincie in kwestie; 

3. de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, 
de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

4. de personeelsleden van de provincie in kwestie of van de provinciale extern verzelfstandigde 
agentschappen van de provincie; 

5. de personen die in een intermediair beleidsniveau van een andere lidstaat van de Europese Unie een 
ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van provincieraadslid, voorzitter van de 
provincieraad, gedeputeerde of provinciegouverneur; 

bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten in 
de provincieraad van eenzelfde provincie. 

 
Alle verkozenen en aangeschreven opvolgers hebben, overeenkomstig wat bepaald is in de voormelde 

omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd. 26 oktober 2018 het volgende voorgelegd:  
 

- een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister; 
 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1;  
 

- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid 
zoals voorzien in artikel 11 van het provinciedecreet. 

 
De commissie stelt daarom voor om degenen die tot provincieraadslid zijn aangewezen tot de 
eedaflegging toe te laten en de ranglijst van opvolgers vast te stellen als volgt : 
 

 
Voor het provinciedistrict Brugge: 
 
 
Lijst 1 – sp.a 
 
Als raadslid:  
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Naam Voornaam  

Willems Tom 

 
Als opvolgers:  

 

Naam Voornaam  Rangorde 

Lambrecht Annick Eerste opvolger  

Goderis Mathijs Tweede opvolger 

Hendrickx Nadia Derde opvolger 

Laevens Anneloor Vierde opvolger 

Mouton Nick Vijfde opvolger 

Arents Steven Zesde opvolger 

Mokran Mériem Zevende opvolger 

 
Lijst 2 – N-VA 
 
Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Van Meirhaeghe Jan 

Vandenbrande Isabelle 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Maes Eva Eerste opvolger  

Goeminne Isabelle Tweede opvolger 

De Mulder Marleen Derde opvolger 

Waelput Tijl Vierde opvolger 

De Spiegelaere Dominique Vijfde opvolger 

Larock Niko Zesde opvolger 

 
Lijst 3 – CD&V 
 
Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Naeyaert Bart 

Decleer Hilde 

Strobbe Ruben 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Roelof Els Eerste opvolger  

Van Quekelberghe Eveline Tweede opvolger 

De Brabandere Bert Derde opvolger 

Marechal Pieter Vierde opvolger 

Goes Ellen Vijfde opvolger 

 

Lijst 4 – Groen 
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Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

Schotte Gerda 

 
Als opvolgers: 
 

Naam Voornaam  Rangorde 

De Lille Robin Eerste opvolger  

Vanquaethem Sabine Tweede opvolger 

Demarest Habi Derde opvolger 

Braem Paul Vierde opvolger 

Hemelsoen Millie Vijfde opvolger 

Daeninck Kelly Zesde opvolger 

Rosiers Nel Zevende opvolger 

Perseyn Maxim Achtste opvolger 

 

Lijst 5 – Vlaams Belang  
 
Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

Spinnewyn - Sneppe  Dominiek 

 
Als opvolgers:  

 

Naam Voornaam  Rangorde 

Bruynooghe Arnold Eerste opvolger  

Sintobin Stefaan Tweede opvolger 

Buyse Rika Derde opvolger 

Van Parys Dieter Vierde opvolger 

Stroobant Christophe Vijfde opvolger 

De Gols Marijke Zesde opvolger 

Ravyts – Demeyere Lobke Zevende opvolger 

Schillewaert Remi Achtste opvolger 

 
Lijst 6 – Open vld 
 

Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

De Klerck Patrick 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Van Volcem Mercedes Eerste opvolger  

Carette Elke Tweede opvolger 

De Plecker Hugo Derde opvolger 

Vanderstraeten Sofie Vierde opvolger 

Dewispelaere Tine Vijfde opvolger 
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Beernaert Alexis Zesde opvolger 

Demeyere Walter Zevende opvolger 

Siffer Jean Martin Achtste opvolger 

 

 
 
Gedaan te Brugge, op 6 december 2018. 
 
 
Waren aanwezig: Voorzitter: de heer Jean de Béthune 
 
 
 Verslaggever: mevrouw Martine Vanbrabant 
 
 

 Leden:  
 

 de heer Kurt Ravyts 
 

 de heer Claude Croes 
 

 mevrouw Martine Vanryckeghem 
 

 
 
De heer Tom Willems brengt verslag uit van de bijzondere commissie belast met het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de provincieraadsleden en hun opvolgers, verkozen door het kiescollege van het 

provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt: 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Overeenkomstig artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen 
belastte U een bijzondere commissie met het onderzoek van de geloofsbrieven van de 
provincieraadsleden en van de opvolgers die door de kiescolleges van het provinciedistrict Kortrijk – 
Roeselare - Tielt op 14 oktober 2018 zijn verkozen. 
 

Namens deze commissie heb ik de eer het volgende verslag uit te brengen. 
 
Het provinciaal hoofdbureau te Brugge heeft op 16 oktober 2018 zestien kandidaten voor de 
provincieraadsverkiezingen als verkozen raadsleden aangewezen en de opvolgers voor deze leden 
aangeduid. 
 
De volgende zestien personen werden als verkozenen verklaard voor het provinciedistrict Kortrijk – 
Roeselare - Tielt:  
 

Naam Voornaam  Lijst  

Bekaert  Simon sp.a 

Croes Claude CD&V 

de Béthune  Jean CD&V 

Degroote  Koenraad N-VA 

Dejaeghere Veerle Groen 

De Reuse Immanuel Vlaams Belang 

Hollevoet Justine sp.a 

Kindt Els CD&V 

Pillaert Kristof N-VA 

Soens Rik CD&V 

Tavernier Maarten Groen 
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Tommelein Bart Open vld 

Vandenbulcke Sigrid N-VA 

Vandermersch Piet Open vld 

Vannieuwenhuyze Luc CD&V 

Vermeersch Wouter Vlaams Belang 

 
Tegen de kiesverrichtingen werden geen klachten ingediend met betrekking tot de 
provincieraadsverkiezing voor het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare - Tielt. 
 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op 4 december 2018 de provincieraadsverkiezingen voor alle 
kiesdistricten geldig verklaard. 
 

Met betrekking tot het onderzoek van de geloofsbrieven bij de installatie van de provincieraad voorziet 

de omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd. 26 oktober 2018 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode het volgende:  

  

“Nadat de vergadering geopend is, onderzoekt de provincieraad de geloofsbrieven van de verkozen 
provincieraadsleden (artikel 7, § 3, van het provinciedecreet). De provincieraad is bevoegd om zich uit te 
spreken over eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Die bezwaren 
moeten vóór het onderzoek van de geloofsbrieven ingediend worden bij de provincieraad. De 
geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die alle verkozenen die opgeroepen zijn om de 
eed af te leggen, moeten voorleggen en waaruit blijkt dat ze op een wettige wijze zijn verkozen en dat er 
tegen hun verkiezing geen bezwaren zijn. Ze moeten een recent uittreksel uit het bevolkings- of 
rijksregister, een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, en een verklaring op eer dat ze zich niet 
bevinden in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 11 van het 

provinciedecreet, voorleggen. Het onderzoek gaat na of de verkozenen nog aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid 
bevinden. Het onderzoek van de geloofsbrieven door de provincieraad resulteert in een besluit van de 
provincieraad. Na de beslissing van de provincieraad houdende goedkeuring van de geloofsbrieven, 
leggen de betrokkenen de eed af in 
handen van de voorzitter van de provincieraad. Nadat akte is genomen van deze eedaflegging zijn de 
betrokkenen geïnstalleerd als provincieraadslid. Hierover moet niet gestemd worden. De goedkeuring 
van de geloofsbrieven en de aanstelling en rangorde van de provincieraadsleden mag samen in één 
besluit genomen worden. Om de installatievergadering vlot te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de 
kandidaat-raadsleden de stukken uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering aan de griffie 
bezorgen.”. 
 

De volgende twee verkozenen hebben schriftelijk verklaard dat ze verzaken aan het mandaat van 
provincieraadslid:  
 

Naam Voornaam  Lijst  

Degroote Koenraad N-VA 

Tommelein Bart Open vld 

 

Bijgevolg komen de eerst gerangschikte opvolgers in hun plaats, d.w.z.: 
 

Verkozene die verzaakt 
 

 
Opvolger 

 
 
 

Naam Voornaam  
Naam  Voornaam 

Lijst  

Degroote Koenraad 
De Poorter  Johan 

N-VA 

Tommelein Bart 
Vanryckeghem Martine 

Open vld 

 
Zij hebben schriftelijk verklaard het mandaat van provincieraadslid te willen opnemen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat al de aangewezen provincieraadsleden en al de aangeduide opvolgers 
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, zoals die gesteld zijn bij artikel 59 
van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011. 
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Uit onderzoek blijkt tevens dat de zestien verkozenen en opvolgers zich niet zouden bevinden in één van 
de gevallen van onverenigbaarheid, zoals gesteld bij artikel 11 van het provinciedecreet.  
In dit artikel staat vermeld dat volgende personen geen deel kunnen uitmaken van de provincieraad: 
 
Artikel 11 provinciedecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 27 juni 2018: 
De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een provincieraad: 
1. de federale, Vlaamse of Europese parlementsleden en leden van de Vlaamse Regering, de federale 

regering of van de Europese Commissie; 

2. de provinciegouverneurs, de hoge ambtenaar die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijst 
overeenkomstig artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de 
Brusselse Instellingen, de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 
en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover hun 
ambtsgebied gelegen is in de provincie in kwestie; 

3. de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, 
de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

4. de personeelsleden van de provincie in kwestie of van de provinciale extern verzelfstandigde 
agentschappen van de provincie; 

5. de personen die in een intermediair beleidsniveau van een andere lidstaat van de Europese Unie een 
ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van provincieraadslid, voorzitter van de 

provincieraad, gedeputeerde of provinciegouverneur; 
bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten in 
de provincieraad van eenzelfde provincie. 

 
Alle verkozenen en aangeschreven opvolgers hebben, overeenkomstig wat bepaald is in de voormelde 
omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd. 26 oktober 2018 het volgende voorgelegd:  
 

- een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister; 
 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1;  
 

- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid 

zoals voorzien in artikel 11 van het provinciedecreet. 
 
De commissie stelt daarom voor om degenen die tot provincieraadslid zijn aangewezen tot de 
eedaflegging toe te laten en de ranglijst van opvolgers vast te stellen als volgt : 
 
 
Voor het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare - Tielt: 
 
 
Lijst 1 – sp.a 
 

Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Bekaert Simon 

Hollevoet Justine 

 
Als opvolgers:  

 

Naam Voornaam  Rangorde 

Veys Maxim Eerste opvolger  

Soens Tine Tweede opvolger 

Declercq Angelique Derde opvolger 

Yaftali Ershad Vierde opvolger 

Degrendele Vanessa Vijfde opvolger 

Claeys Vicky Zesde opvolger 

Couckuyt Dries Zevende opvolger 

Vandenbussche Annelies Achtste opvolger 

Vanacker Hélène Negende opvolger 
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Coopman Bart Tiende opvolger 

Devisscher Martine Elfde opvolger 

Decru Steve Twaalfde opvolger 

Van Rijckeghem Tim Dertiende opvolger 

Vrancken Erik Veertiende opvolger 

 
Lijst 2 – N-VA 
 
Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Pillaert Kristof 

Vandenbulcke Sigrid 

De Poorter Johan 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Himpe  Kurt Eerste opvolger  

Vermeulen Sofie Tweede opvolger 

De Rammelaere Els Derde opvolger 

Buyse Rik Vierde opvolger 

Declercq Jan Vijfde opvolger 

Hovaere Gert-Jan Zesde opvolger 

Carlu Hannelore Zevende opvolger 

Adams Carla Achtste opvolger 

Van Huylenbrouck Hilde Negende opvolger 

Rinnaert Stevie Tiende opvolger 

De Gussem Els Elfde opvolger 

Dewaele Lander Twaalfde opvolger 

 
Lijst 3 – CD&V 
 
Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

de Béthune  Jean 

Kindt Els 

Croes Claude 

Soens Rik 

Vannieuwenhuyze Luc 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

De Clercq Marlies Eerste opvolger  

Spincemaille Eliane Tweede opvolger 

Vanwalleghem Marc Derde opvolger 

Warnez Brecht Vierde opvolger 

Vandeputte Trees Vijfde opvolger 
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Callewaert Lynn Zesde opvolger 

Bonte - Vanraes Caroline Zevende opvolger 

Cnudde Alain Achtste opvolger 

Van Essche Ann Negende opvolger 

Poppe Jasminka Tiende opvolger 

De Brabandere Arne Elfde opvolger 

 
Lijst 4 – Groen 
 
Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

Tavernier Maarten 

Dejaeghere Veerle 

 
Als opvolgers: 
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Bleuzé Ilse Eerste opvolger  

De Vriendt Wouter Tweede opvolger 

Decoster Griet Derde opvolger 

Descheemaeker Anne-Mie Vierde opvolger 

Maes An Vijfde opvolger 

Vanlauwe Marij Zesde opvolger 

Verstraete Carine Zevende opvolger 

Deleersnyder Wouter Achtste opvolger 

Dornez Lut Negende opvolger 

Loosveldt Eddy Tiende opvolger 

Van Wonterghem Ludwig Elfde opvolger 

Ysebaert Klaas Twaalfde opvolger 

Delombaerde Bram Dertiende opvolger 

Verbrugge Pedro Veertiende opvolger 

 
Lijst 5 – Vlaams Belang  
 
Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

De Reuse Immanuel 

Vermeersch Wouter 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Ryheul Carmen Eerste opvolger  

Dewulf Nathalie Tweede opvolger 

Buyse Filip Derde opvolger 

Vansteenkiste Jo Vierde opvolger 

Blonedeel Katelijne Vijfde opvolger 

Feys Tina Zesde opvolger 
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Malysse Kurt Zevende opvolger 

Vandermeulen Carina Achtste opvolger 

Castelein Reinhilde Negende opvolger 

Samyn Janick Tiende opvolger 

De Wiest Dorianne Elfde opvolger 

De Bel Lorenzo Twaalfde opvolger 

Mortier Marie-Anne Dertiende opvolger 

Vandenberghe Robin Veertiende opvolger 

 
Lijst 6 – Open vld 

 
Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

Vandermersch Piet 

Vanryckeghem Martine 

 

Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Vanderjeugd Francesco Eerste opvolger  

Buyck Véronique Tweede opvolger 

Castelein Tiene Derde opvolger 

Decock Fanny Vierde opvolger 

Lombaert Michelle Vijfde opvolger 

Vancoillie Johan Zesde opvolger 

Dewitte Isabelle Zevende opvolger 

Crul Frederik Achtste opvolger 

Van Cauwenberghe Ivan Negende opvolger 

Vandoorne Jeremy Tiende opvolger 

Derluyn An Elfde opvolger 

Devloo Steven Twaalfde opvolger 

De Rudder Monique Dertiende opvolger 

 
 
Gedaan te Brugge, op 6 december 2018. 
 

 
Waren aanwezig: Voorzitter: mevrouw Hilde Decleer 
 
 
 Verslaggever: de heer Tom Willems 
 
 
 Leden:  
 

 mevrouw Lies Laridon 
 

 de heer Wim Aernoudt 

 
 De heer Luc Coupillie 

 
De heer Ruben Strobbe brengt verslag uit van de bijzondere commissie belast met het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de provincieraadsleden en hun opvolgers, verkozen door het kiescollege van het 
provinciedistrict Ieper – Oostende Diksmuide: 
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Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Overeenkomstig artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen 
belastte U een bijzondere commissie met het onderzoek van de geloofsbrieven van de 
provincieraadsleden en van de opvolgers die door de kiescolleges van het provinciedistrict Ieper – 
Oostende - Diksmuide op 14 oktober 2018 zijn verkozen. 

 
Namens deze commissie heb ik de eer het volgende verslag uit te brengen. 
 
Het provinciaal hoofdbureau te Brugge heeft op 16 oktober 2018 elf kandidaten voor de 
provincieraadsverkiezingen als verkozen raadsleden aangewezen en de opvolgers voor deze leden 
aangeduid. 
 
De volgende elf personen werden als verkozenen verklaard voor het provinciedistrict Ieper – Oostende - 
Diksmuide:  
 

Naam Voornaam  Lijst  

Aernoudt Wim N-VA 

Coupillie Luc N-VA 

Crombez John sp.a 

Dejaegher Christof CD&V 

Dumarey Anthony Open vld 

Lahaye - Battheu Sabien Open vld 

Laridon Lies CD&V 

Lodewyckx Herman Groen 

Ravyts Kurt Vlaams Belang 

Vanbrabant  Martine Vlaams Belang 

Vanlerberghe Jurgen sp.a 

 
Tegen de kiesverrichtingen werden geen klachten ingediend met betrekking tot de 
provincieraadsverkiezing voor het provinciedistrict Ieper – Oostende - Diksmuide. 
 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op 4 december 2018 de provincieraadsverkiezingen voor alle 
kiesdistricten geldig verklaard. 
 

Met betrekking tot het onderzoek van de geloofsbrieven bij de installatie van de provincieraad voorziet 

de omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd. 26 oktober 2018 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode het volgende:  

  

“Nadat de vergadering geopend is, onderzoekt de provincieraad de geloofsbrieven van de verkozen 

provincieraadsleden (artikel 7, § 3, van het provinciedecreet). De provincieraad is bevoegd om zich uit te 
spreken over eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Die bezwaren 
moeten vóór het onderzoek van de geloofsbrieven ingediend worden bij de provincieraad. De 
geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die alle verkozenen die opgeroepen zijn om de 
eed af te leggen, moeten voorleggen en waaruit blijkt dat ze op een wettige wijze zijn verkozen en dat er 
tegen hun verkiezing geen bezwaren zijn. Ze moeten een recent uittreksel uit het bevolkings- of 
rijksregister, een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, en een verklaring op eer dat ze zich niet 
bevinden in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 11 van het 
provinciedecreet, voorleggen. Het onderzoek gaat na of de verkozenen nog aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid 
bevinden. Het onderzoek van de geloofsbrieven door de provincieraad resulteert in een besluit van de 

provincieraad. Na de beslissing van de provincieraad houdende goedkeuring van de geloofsbrieven, 
leggen de betrokkenen de eed af in 
handen van de voorzitter van de provincieraad. Nadat akte is genomen van deze eedaflegging zijn de 
betrokkenen geïnstalleerd als provincieraadslid. Hierover moet niet gestemd worden. De goedkeuring 
van de geloofsbrieven en de aanstelling en rangorde van de provincieraadsleden mag samen in één 
besluit genomen worden. Om de installatievergadering vlot te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de 
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kandidaat-raadsleden de stukken uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering aan de griffie 
bezorgen.”. 
 
De volgende verkozene heeft schriftelijk verklaard te verzaken aan het mandaat van provincieraadslid:  
 

Naam Voornaam  Lijst  

Crombez John sp.a 

 
Bijgevolg komt de eerst gerangschikte opvolger in zijn plaats, d.w.z.: 
 

Verkozene die verzaakt 
 

 
Opvolger 

 
 
 

Naam Voornaam  
Naam  Voornaam 

Lijst  

Crombez John 
Moerman Bieke 

sp.a 

 
De opvolger heeft schriftelijk verklaard het mandaat van provincieraadslid te willen opnemen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat al de aangewezen provincieraadsleden voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden, zoals die gesteld zijn bij artikel 59 
van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 

Uit onderzoek blijkt tevens dat de elf verkozenen en opvolgers zich niet zouden bevinden in één van de 
gevallen van onverenigbaarheid, zoals gesteld bij artikel 11 van het provinciedecreet.  
In dit artikel staat vermeld dat volgende personen geen deel kunnen uitmaken van de provincieraad: 
 
Artikel 11 provinciedecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 27 juni 2018: 
De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een provincieraad: 
6. de federale, Vlaamse of Europese parlementsleden en leden van de Vlaamse Regering, de federale 

regering of van de Europese Commissie; 
7. de provinciegouverneurs, de hoge ambtenaar die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijst 

overeenkomstig artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de 
Brusselse Instellingen, de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 
en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 

arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover hun 
ambtsgebied gelegen is in de provincie in kwestie; 

8. de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, 
de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

9. de personeelsleden van de provincie in kwestie of van de provinciale extern verzelfstandigde 
agentschappen van de provincie; 

10. de personen die in een intermediair beleidsniveau van een andere lidstaat van de Europese Unie een 
ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van provincieraadslid, voorzitter van de 
provincieraad, gedeputeerde of provinciegouverneur; 

bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten in 
de provincieraad van eenzelfde provincie. 

 
Alle verkozenen en aangeschreven opvolgers hebben, overeenkomstig wat bepaald is in de voormelde 
omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd. 26 oktober 2018 het volgende voorgelegd:  
 

- een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister; 
 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1;  
 

- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid 
zoals voorzien in artikel 11 van het provinciedecreet. 

 
De commissie stelt daarom voor om degenen die tot provincieraadslid zijn aangewezen tot de 

eedaflegging toe te laten en de ranglijst van opvolgers vast te stellen als volgt : 
 
 
Voor het provinciedistrict Ieper – Oostende - Diksmuide: 
 
 
Lijst 1 – sp.a 
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Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Vanlerberghe Jurgen 

Moerman Bieke 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Vandenberghe Steve Eerste opvolger  

Roose Peter Tweede opvolger 

Salenbien Jessy Derde opvolger 

Ooms Aaron Vierde opvolger 

Debaeke Arne Vijfde opvolger 

Bouchaert Evelyn Zesde opvolger 

Deblaere Lien Zevende opvolger 

Vanhessche Ulrike Achtste opvolger 

 
Lijst 2 – N-VA 
 
Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Aernoudt Wim 

Coupillie Luc 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Mahieu Virginie Eerste opvolger  

Vanlouwe Wouter Tweede opvolger 

Ryde Eva Derde opvolger 

Hillewaere Peter Vierde opvolger 

Rambour Bart Vijfde opvolger 

Michem Sarah Zesde opvolger 

Minarikova Luba Zevende opvolger 

Vanslembrouck Veerle Achtste opvolger 

 
Lijst 3 – CD&V 
 
Als raadslid:  
 

Naam Voornaam  

Laridon Lies 

Dejaegher Christof 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Cool Annie Eerste opvolger  

Verstreken Johan Tweede opvolger 
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Dezeure Lies Derde opvolger 

Laleman Dirk Vierde opvolger 

Slegers Bercy Vijfde opvolger 

Breyne Jan Zesde opvolger 

Wyffels Alain Zevende opvolger 

Claeys Maarten Achtste opvolger 

Stragier Sabrina Negende opvolger 

 
Lijst 4 – Groen 
 
Als raadslid: 

 

Naam Voornaam 

Lodewyckx Herman 

 
Als opvolgers: 
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Platteeuw Shari Eerste opvolger  

Maertens Elke Tweede opvolger 

Caron Bart Derde opvolger 

Hardeman Piet Vierde opvolger 

Jonckheere Cindy Vijfde opvolger 

Vanraepenbusch Ilse Zesde opvolger 

Vergaerde Annelies Zevende opvolger 

Mertens Guy Achtste opvolger 

Vandenberghe Sam Negende opvolger 

Colpaert Alex Tiende opvolger 

 
Lijst 5 – Vlaams Belang  

 
Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

Ravyts  Kurt 

Vanbrabant Martine 

 

Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

De Mey Reddy Eerste opvolger  

Verougstraete Christian Tweede opvolger 

Dehollander Saskia Derde opvolger 

Tournoij Katty Vierde opvolger 

Vanblaere Johan Vijfde opvolger 

Jacobs Jordy Zesde opvolger 

Van Cleemput Reinilde Zevende opvolger 

Demonie Mireille Achtste opvolger 

Lacombe Jan Negende opvolger 

 
Lijst 6 – Open vld 
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Als raadslid: 
 

Naam Voornaam 

Dumarey Anthony 

Lahaye - Battheu Sabien 

 
Als opvolgers:  
 

Naam Voornaam  Rangorde 

Castelein Charlotte Eerste opvolger  

Van Quickenborne Vincent Tweede opvolger 

Talpe Emmily Derde opvolger 

Tommelein – Schotte Sarah Vierde opvolger 

Galle Geert Vijfde opvolger 

Debaillie Jonas Zesde opvolger 

Schillewaert - Vercruyce Marleen Zevende opvolger 

Vandewalle Laurens Achtste opvolger 

Bogaert Massaniello Negende opvolger 

 
 
 
Gedaan te Brugge, op 6 december 2018. 
 
 
Waren aanwezig: Voorzitter: de heer Kristof Pillaert 
 

 
 Verslaggever: de heer Ruben Strobbe 
 
 
 Leden:  
 

 de heer Bart Naeyaert 
 

 de heer Maarten Tavernier 
 

 mevrouw Isabelle Vandenbrande 
 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De provincieraad gaat over tot de elektronische stemming over het voorstel van de bijzondere commissie 
belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de provincieraadsleden en hun opvolgers, verkozen 
door het kiescollege van het provinciedistrict Brugge.  
 

Het voorstel wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze en Willems. 
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De provincieraad gaat over tot de elektronische stemming over het voorstel van de bijzondere commissie 
belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de provincieraadsleden en hun opvolgers, verkozen 
door het kiescollege van het provinciedistrict Kortrijk – Roeselare - Tielt. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, 

Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze en Willems. 
 
De provincieraad gaat over tot de elektronische stemming over het voorstel van de bijzondere commissie 
belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de provincieraadsleden en hun opvolgers, verkozen 
door het kiescollege van het provinciedistrict Ieper – Oostende - Diksmuide. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze en Willems. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Eedaflegging van de provincieraadsleden 

 
Op verzoek van de voorzitter leggen degenen die tot provincieraadslid zijn aangewezen in alfabetische 
volgorde de eed af met de volgende eedformule: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen’.  
 
De volgende raadsleden leggen de eed af in handen van de voorzitter: de heer Wim Aernoudt, de heer 
Simon Bekaert, de heer Luc Coupillie, de heer Claude Croes, de heer Jean de Béthune, de heer Patrick 
De Klerck, de heer Johan De Poorter, de heer Immanuel De Reuse, mevrouw Hilde Decleer, de heer 
Christof Dejaegher, mevrouw Veerle Dejaeghere, de heer Anthony Dumarey, mevrouw Justine Hollevoet, 
mevrouw Els Kindt, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, mevrouw Lies Laridon, de heer Herman 
Lodewyckx, mevrouw Bieke Moerman, de heer Bart Naeyaert, de heer Kristof Pillaert, de heer Kurt 

Ravyts, mevrouw Gerda Schotte, de heer Dominiek Sneppe, de heer Rik Soens, de heer Ruben Strobbe, 
de heer Maarten Tavernier, de heer Jan Van Meirhaeghe, mevrouw Martine Vanbrabant, mevrouw 
Isabelle Vandenbrande, mevrouw Sigrid Vandenbulcke, de heer Piet Vandermersch, de heer Jurgen 
Vanlerberghe, de heer Luc Vannieuwenhuyze, mevrouw Martine Vanryckeghem, de heer Tom Willems. 
 
De voorzitter stelt vast dat de heer Wouter Vermeersch afwezig is en vermeldt dat hij uitgenodigd wordt 
om de eed af te leggen tijdens de vergadering van de provincieraad van 20 december 2018. 
 
De voorzitter feliciteert de raadsleden. 
 
 

*** 

 
Agendapunt 4 Bepalen van de rangorde van de provincieraadsleden 
 
Artikel 7, § 6, van het provinciedecreet bepaalt het volgende: de rangorde van de provincieraadsleden 
wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe provincieraad onmiddellijk na de eedaflegging van 
de provincieraadsleden vastgesteld. Het provincieraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste 
rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het provincieraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van 
de provincieraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk 
aantal naamstemmen neemt het provincieraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing 
van de provincieraad de meeste stemmen heeft behaald, de hoogste rang in. De opvolgers die na de 
installatievergadering als provincieraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun 

eedaflegging een rang in. 
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De rangorde wordt vastgesteld als volgt: 

1. Jean de Béthune; 
2. Luc Vannieuwenhuyze; 
3. Hilde Decleer; 
4. Lies Laridon; 
5. Kristof Pillaert; 
6. Anthony Dumarey; 

7. Kurt Ravyts; 
8. Piet Vandermersch; 
9. Bart Naeyaert; 
10. Christof Dejaegher; 
11. Claude Croes; 
12. Immanuel De Reuse; 
13. Patrick De Klerck; 
14. Rik Soens; 
15. Wim Aernoudt; 
16. Jan Van Meirhaeghe; 
17. Maarten Tavernier; 
18. Simon Bekaert; 

19. Sigrid Vandenbulcke; 
20. Luc Coupillie; 
21. Gerda Schotte; 
22. Herman Lodewyckx; 
23. Martine Vanryckeghem; 
24. Martine Vanbrabant; 
25. Jurgen Vanlerberghe; 
26. Els Kindt; 
27. Sabien Lahaye-Battheu; 
28. Veerle Dejaeghere; 
29. Dominiek Sneppe; 
30. Johan De Poorter; 

31. Bieke Moerman; 
32. Isabelle Vandenbrande; 
33. Wouter Vermeersch; 
34. Justine Hollevoet; 
35. Ruben Strobbe; 
36. Tom Willems. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de vaststelling van de rangorde van de 
provincieraadsleden. 
 
 
De vaststelling van de rangorde van de provincieraadsleden wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, 

Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN 
PROVINCIERAADSLEDEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 

Gelet op artikel 7, § 6, van het provinciedecreet. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Tijdens de legislatuur 2018-2024 van de provincieraad van West-Vlaanderen wordt de rangorde van 
provincieraadsleden vastgesteld als volgt: 
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1. Jean de Béthune; 
2. Luc Vannieuwenhuyze; 
3. Hilde Decleer; 
4. Lies Laridon; 
5. Kristof Pillaert; 
6. Anthony Dumarey; 
7. Kurt Ravyts; 
8. Piet Vandermersch; 

9. Bart Naeyaert; 
10. Christof Dejaegher; 
11. Claude Croes; 
12. Immanuel De Reuse; 
13. Patrick De Klerck; 
14. Rik Soens; 
15. Wim Aernoudt; 
16. Jan Van Meirhaeghe; 
17. Maarten Tavernier; 
18. Simon Bekaert; 
19. Sigrid Vandenbulcke; 
20. Luc Coupillie; 

21. Gerda Schotte; 
22. Herman Lodewyckx; 
23. Martine Vanryckeghem; 
24. Martine Vanbrabant; 
25. Jurgen Vanlerberghe; 
26. Els Kindt; 
27. Sabien Lahaye-Battheu; 
28. Veerle Dejaeghere; 
29. Dominiek Sneppe; 
30. Johan De Poorter; 
31. Bieke Moerman; 
32. Isabelle Vandenbrande; 

33. Wouter Vermeersch; 
34. Justine Hollevoet; 
35. Ruben Strobbe; 
36. Tom Willems. 

Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018. 
 
Het voorstel wordt aangenomen. 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Samenstelling van de fracties 
 

De voorzitter zegt dat geen akte van fractievorming werd ingediend en vraagt of er fracties zijn die 
zich willen verenigen. 

 
De voorzitter stelt vast dat er geen fractievorming aan de orde is. 
 
De voorzitter vraagt aan het raadslid met de hoogste anciënniteit van elke fractie om de naam van de 
fractievoorzitter op te geven: 

- De heer Jean de Béthune antwoordt dat mevrouw Els Kindt fractievoorzitter van de CD&V-fractie 
wordt; 

- De heer Kristof Pillaert antwoordt dat hijzelf de fractievoorzitter van de N-VA-fractie wordt; 
- De heer Anthony Dumarey antwoordt dat hijzelf de fractievoorzitter van de Open vld-fractie 

wordt; 

- De heer Simon Bekaert deelt mee dat hijzelf fractievoorzitter van de sp.a-fractie wordt; 
- De heer Kurt Ravyts deelt mee dat hijzelf fractievoorzitter van de Vlaams Belang-fractie wordt; 
- De heer Maarten Tavernier deelt mee dat mevrouw Gerda Schotte fractievoorzitter van de 

Groen-fractie wordt. 

 
De voorzitter vraagt aan de aangeduide fractievoorzitters of zij ervoor opteren of de naam van de fractie 
gelijk is aan de naam van de lijst waarop de leden van de fractie werden verkozen. 
 
Alle fracties behouden de naam van de lijst waarop de leden van de fractie werden verkozen. 
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*** 

 
Agendapunt 6 Verkiezing van de voorzitter van de provincieraad 
 
De uittredende voorzitter van de provincieraad zit de installatievergadering voor. Zij blijft voorzitter van 
de provincieraad tot een nieuwe voorzitter verkozen is. De voorzitter geeft het woord aan de 
provinciegriffier. 

 
De provinciegriffier feliciteert de raadsleden met hun beëdiging. Vervolgens deelt hij mee dat volgens 
artikel 8 van het provinciedecreet de voorzitter van de provincieraad wordt verkozen op basis van een 
akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter. Deze akte dient volgens het decreet aan volgende 
voorwaarden te voldoen: 

- overhandiging van de akte aan de provinciegriffier uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering; 

- de voorgedragen kandidaat-voorzitter moet Belg zijn; 
- de akte is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen; 
- de akte is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen van dezelfde lijst als 

de voorgedragen kandidaat; 
- niemand kan meer dan één akte ondertekenen. 

 
De provinciegriffier heeft met betrekking tot deze voorwaarden het volgende vastgesteld. 

 
Op 22 november 2018 heeft hij één akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter ontvangen. Dit is 
meer dan acht dagen voor de installatievergadering en bijgevolg binnen de voorgeschreven termijn. De 
voorgedragen kandidaat is de heer Christof Dejaegher die de Belgische nationaliteit heeft. Een uittreksel 
uit het bevolkingsregister werd als bijlage toegevoegd aan de akte evenals een bewijs van goed zedelijk 
gedrag met een uittrekstel uit het strafregister. De akte vermeldt geen einddatum van het mandaat van 
de kandidaat-voorzitter. 

 
De akte werd ondertekend door 21 verkozenen en opvolgers, waarvan er 19 de eed als provincieraadslid 
hebben afgelegd. Bijgevolg hebben meer dan de helft van de geïnstalleerde provincieraadsleden de akte 

ondertekend. De heer Christof Dejaegher werd verkozen op de lijst CD&V. De provinciegriffier vermeldt 
dat er voldaan is aan de dubbele meerderheidsvereiste. 

 
Tot slot meldt de provinciegriffier dat niemand meer dan één akte heeft ondertekend aangezien er ook 
maar één akte werd ingediend. 

 
De provinciegriffier overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorzitter 
van de installatievergadering. 

 
De voorzitter stelt vast dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorwaarden 
voldoet en bijgevolg ontvankelijk is. Hiermee is heer Christof Dejaegher verkozenen tot voorzitter van de 

provincieraad. 
 

Mevrouw Eliane Spincemaille feliciteert de voorzitter. 
 

De provincieraad neemt hiervan akte. 
 

De heer Christof Dejaegher neemt plaats op de voorzittersstoel. 
 

De heer Christof Dejaegher richt het woord tot de provincieraad:  
 
Geachte collega’s, 
Geachte leden van de deputatie, 

Geachte griffier, 
Dames en heren, 
 
 
Haast en spoed is zelden goed. Het is een bekend spreekwoord uit onze Nederlandse taal, maar een 
spreekwoord dat mij vandaag wel verhindert tot u enige bevlogen en filosofische beschouwingen te richten. 
Haast en spoed is zelden goed, maar we zijn vandaag op deze dag van Sinterklaas door omstandigheden 
dus wel wat haastig. De spoed laten we gemakshalve achterwege. 
 
Haastig omwille van de opening van het provinciale jaar met de traditionele “rede van de gouverneur”, de 
installatievergadering van deze raad en de allereerste officiële zitting van deze raad aan elkaar gekoppeld 

door omstandigheden maar vooral aan elkaar gekoppeld omwille van een gezonde dosis pragmatisme, een 
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menselijke houding waar we met zijn allen - voor of tegen - toch wel beter van worden. Of om het anders 
te zeggen de continuïteit van het bestuur was prioritair. Maar, zoals ik al zei, ik hou het dus kort. Haastig 
zijn of het kort houden, kunnen evenwel nooit een reden zijn om belangrijke zaken achteloos opzij te 
schuiven. 
 
Moest ik dat trouwens durven doen, dan zou ik op een dag als vandaag wellicht wel in het grote boek van 
Sinterklaas genoteerd staan. 
 

Collega’s, 
Dames en heren, 
 
Het laatste wat ik dus opzij zou willen schuiven, is een woord van dank. Ik weet dat deze 
installatievergadering voor haar geen gemakkelijk moment is, maar ook dit moment heeft zij met verve 
volbracht. Ik bedank dan ook heel graag en welgemeend Eliane Spincemaille, die zich tot deze 
installatievergadering gedurende zes jaar meer dan behoren van haar taak als voorzitter van deze 
provincieraad heeft gekweten. Zij was een beetje de moederkloek van deze provincieraad, ervoor zorgend 
dat al haar kuikens aan de bak kwamen, nooit overdreven streng, altijd rechtvaardig maar vooral heel 
sterk in overleg met mensen van alle politieke fracties. Op en top West – Vlaams. Eliane, dankjewel voor 
uw inspanningen ten voordele van deze raad, de provincie en haar inwoners. Het ga je goed in het verdere 
leven en in de nieuwe politieke taak waarin je begin januari in uw thuisfront Zwevegem aan de slag gaat. 

 
Iedere mens is verschillend. Elk heeft zijn stijl en zijn persoonlijkheid. Uw betrokkenheid tot en uw invulling 
van deze taak, Eliane, kunnen mij zeker tot voorbeeld dienen. 
 
Collega’s, 
 
De komende jaren gaan wij samen aan de slag. U gaf mij het vertrouwen om de komende jaren deze 
zittingen en de debatten in deze raad in goede banen te leiden. Ik beloof u dat naar best vermogen te 
zullen invullen. 
 
We zijn er ons niet altijd van bewust. Maar zelfs al wordt de democratie de minst slechte van alle 
bestuursvormen genoemd, we moeten de democratie koesteren. Ze heeft haar spelregels, ze heeft haar 

voor - en nadelen maar ze heeft één belangrijke inhoudelijke kwaliteit, de democratie dient het algemeen 
belang. 
 
Over de invulling van dit algemeen belang kunnen, mogen en moeten we van mening verschillen, maar 
het algemeen belang moet wel het doel blijven. Het algemeen belang, dat zijn onze West – Vlamingen. En 
er is geen betere plaats waar we het algemeen belang van onze provincie kunnen bespreken dan hier in 
deze raad. 
 
De anciens in deze raad kennen het huis ondertussen. Ik wens hen een aangename en gedreven 
voortzetting van hun mandaat toe. Maar we verwelkomen ook vandaag ook heel wat nieuwe collega’s, die 
hun eerste stappen zetten in dit Boeverbos. Ik wens hen veel succes in hun nieuwe maar tevens belangrijke 

mandaat dat de kiezer hen heeft gegeven. 
 
De mensen van de griffie en de provinciale administratie zullen er alles aan doen om u op een correcte 
manier bij te staan en in het begin misschien ook wat wegwijs te maken. 
 
Laten we dus met zijn allen de komende jaren werk maken van een mooi, leefbaar en sterk West – 
Vlaanderen. De Sint en zijn pieten zullen alvast heel blij zijn!    
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de 

provincieraad 
 
De voorzitter vermeldt dat de Groen-fractie een amendement indiende bij dit agendapunt. 
 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen-fractie, licht het amendement toe en vermeldt dat er 
vanaf vandaag nog 36 in plaats van 72 raadsleden zetelen. De Groen-fractie veronderstelt dat de 
organisatie daarom aangepast wordt. De Groen-fractie krijgt de indruk dat er gedaan wordt alsof de 
provincieraad nog steeds uit 72 provincieraadsleden bestaat wanneer zij het voorstel m.b.t. de nieuwe 
samenstelling van het bureau aanschouwt, bestaande uit elf bureauleden en een of meerdere 
gedeputeerden als waarnemer. Zelfs wanneer er verondersteld wordt dat enkel de eerste gedeputeerde 
de zittingen van het bureau als waarnemer zou bijwonen, betekent dit dat de meerderheid van mening is 

dat er een derde van alle verkozenen nodig zijn om de provincieraad te laten werken. De meerderheid is 
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van mening dat er van hun twintig verkozenen negen raadsleden nodig zijn om de provincieraad te 
organiseren en van de CD&V-fractie de helft van de verkozenen. De Groen-fractie vindt dat dit 
buitenproportie is en verwijst hierbij naar de situatie in de andere Vlaamse provincies. Een bevraging van 
de Groen-fractie bij de andere Vlaamse provincies wijst uit dat er nergens meer dan twee 
ondervoorzitters zijn, in West-Vlaanderen zouden dat er vier zijn. Enkel Vlaams-Brabant telt meer dan 
acht leden in het bureau. In Vlaams-Brabant zijn er echter zeven fracties. Mevrouw Schotte zegt dat het 
bureau van de provincieraad meer leden zal tellen dan het vast bureau van het Vlaams Parlement, dat 
uit acht leden bestaat en dat soms vervoegt wordt door de fractievoorzitters. Het Vlaams Parlement telt 

122 leden. Daarom vindt de Groen-fractie het logisch om het aantal leden van het bureau aan te passen 
aan de nieuwe samenstelling en het aantal leden te halveren. De Groen-fractie stelt voor dat het bureau 
van de provincieraad nog bestaat uit acht leden en de voorzitter. Dat biedt de meerderheid in de 
provincieraad de mogelijkheid om ook in het bureau een meerderheid te behouden. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Bart Naeyaert, CD&V-fractie, neemt het woord en bevestigt dat het aantal provincieraadsleden 
verminderde. Hij geeft aan dat het aantal leden van het bureau ook vermindert van zestien naar elf en 
vult aan dat de speciale vergoedingen voor de leden van het bureau ook verdwenen zijn. De heer 
Naeyaert zegt dat de provincieraad uit zes fracties bestaat, dat er ook een meerderheid in het bureau 
moet zijn, dat de verhoudingen binnen de meerderheid gerespecteerd moeten worden, dat alle 

minderheidspartijen aanwezig moeten zijn en dat er binnen het bureau voldoende personen aanwezig 
moeten zijn om naar de fractie toe met voldoende draagvlak de beslissingen van het bureau te kunnen 
verdedigen. In die omstandigheden is er beslist om het bureau uit elf leden te laten bestaan en wordt er 
voorgesteld om het amendement niet goed te keuren. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang-fractie, geeft aan dat mevrouw Gerda Schotte een 
verhaal heeft gelet op wat zij meedeelde en de geplogenheden van de collega’s van de andere Vlaamse 
provincies. Hij vult aan dat het de verantwoordelijkheid van de meerderheid is om de checks and 
balances binnen de meerderheid tot een goed einde te brengen. Hoewel de Vlaams Belang-fractie het 
essentieel vindt dat de minderheid daar in zijn voltalligheid aanwezig is, zal de Vlaams Belang-fractie zich 
onthouden. De heer Kurt Ravyts feliciteert de voorzitter van de provincieraad met zijn beëdiging namens 
de Vlaams Belang-fractie. 

 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA-fractie, zegt dat de N-VA-fractie de geïnstalleerde 
meerderheid erkent en vult aan dat er iets zit in het amendement van Groen, aangezien er verwacht 
wordt dat de vertegenwoordiging binnen het bureau een afspiegeling is van de vertegenwoordiging 
binnen de provincieraad. De heer Pillaert geeft aan dat dat in werkelijkheid niet het geval is. Hij 
verduidelijkt dit aan de hand van de volgende procentuele gegevens: bij de meerderheidspartijen is 40% 
de fractie vertegenwoordigd binnen het bureau, voor Vlaams Belang 20%, voor Groen 25% en voor N-VA 
nog geen 15%. De heer Pillaert zegt dat het evenwicht waarover de heer Naeyaert het had, er niet is. 
Aangezien dit niet democratisch is, steunt de N-VA-fractie het voorstel van Groen. Indien het 
amendement niet goedgekeurd wordt, kan de N-VA-fractie de samenstelling van het bureau niet 
goedkeuren. 

 
De heer Anthony Dumarey, fractievoorzitter Open vld-fractie, feliciteert de voorzitter. De Open vld-fractie 
sluit zich aan bij de heer Bart Naeyaert die aanhaalde dat het van cruciaal belang is dat alle fracties 
vertegenwoordigd worden in het bureau en dat politieke evenwichten gerespecteerd dienen te worden. 
Hij vult aan dat het een goede weerspiegeling is van wat de meerderheid vormt binnen de provincieraad. 
De Open vld-fractie zal het amendement van de Groen-fractie daarom niet goedkeuren. 
 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen-fractie, reageert op de heer Bart Naeyaert en geeft aan 
dat de Groen-fractie er van overtuigd is dat alle fracties vertegenwoordigd moeten zijn en dat de 
meerderheid daar de meerderheid heeft. Zij zegt dat dit evenwicht zeker gerespecteerd wordt indien er 
zes leden van de meerderheid en drie leden van de oppositie deel zouden uitmaken van het bureau. 
Mevrouw Gerda Schotte feliciteert de voorzitter. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement bij het besluit “Goedkeuren van 
de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad”. 
 
Het amendement wordt verworpen met 20 neen-stemmen bij 4 onthoudingen tegen 11 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Decleer, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Vanbrabant en Vanryckeghem 
en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Reuse, Dumarey, Naeyaert, Ravyts, 
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Sneppe, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:. 
de dames Dejaeghere, Schotte, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Aernoudt, Coupillie,  
De Poorter, Lodewyckx, Pillaert, Tavernier en Van Meirhaeghe. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse, Ravyts en Sneppe. 

 
Het volgende amendement wordt verworpen: 
 
“Wijziging van artikel 5 van het huishoudelijk reglement : Het Bureau 
In de tweede zin wordt ‘Het omvat de voorzit(s)ter en ten hoogste 15 leden’ vervangen door : ‘Het 
omvat de voorzit(s)ter en ten hoogste 8 leden’. 
 
Toelichting :  
Momenteel telt het Bureau 15 leden + de voorzit(s)ter. 
Vermits het aantal provincieraadsleden gehalveerd is (van 72 naar 36) lijkt het ons ook logisch dat het 
aantal leden van het Bureau op evenredige wijze daalt. 
Navraag bij de andere provincies leert ons dat het Bureau daar telkens zal bestaan uit de voorzit(s)ter en 

de fractieleiders en één of twee ondervoorzitters. 
De gedeputeerden maken daar met waarnemende stem deel uit van het bureau zoals hier in het 
verleden ook het geval was. 
Vandaar ons voorstel om het huishoudelijk reglement in die zin aan te passen en het aantal bureauleden 
op 9 te brengen nl. de voorzit(s)ter, de 6 fractieleiders, één ondervoorzitter en één secretaris. Dit laatste 
vermits er in artikel 6 bepaald is dat er minstens één ondervoorzitter en één secretaris in het bureau 
zetelt. 
 
Namens de Groen fractie 
Gerda Schotte 
Fractieleidster” 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit “Goedkeuren van de wijziging van het 
huishoudelijk reglement van de provincieraad”. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 11 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Vanbrabant en Vanryckeghem 
en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Naeyaert, Ravyts, 
Sneppe, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames Dejaeghere, Schotte, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Aernoudt, Coupillie,  
De Poorter, Lodewyckx, Pillaert, Tavernier en Van Meirhaeghe. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het Provinciedecreet van 9 december 2005; 
- het decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het 

Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het 
decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges; 

- het decreet van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 
9 december 2005; 

- de screening van het huishoudelijk reglement van de provincieraad aan de gangbare praktijk; 
- het voorstel van de deputatie. 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: § 1. In artikel 2, eerste lid, tweede zin, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 
van West-Vlaanderen worden de woorden “kiesarrondissementen Brugge, Kortrijk-Ieper, Oostende-
Veurne-Diksmuide en Roeselare-Tielt” vervangen door de woorden “provinciedistricten Brugge, Ieper – 
Oostende – Diksmuide en Kortrijk – Roeselare – Tielt”. 
 
§ 2. In artikel 2, eerste lid, derde zin, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-

Vlaanderen wordt het woord “arrondissement” vervangen door het woord “provinciedistrict”. 
 
Art. 2: Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen wordt 
opgeheven. 
 
Art. 3: § 1. In artikel 18, eerste lid, eerste zin, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 
van West-Vlaanderen worden de woorden “, met inbegrip van de commissie AZF vermeld in artikel 17,” 
opgeheven. 
 
§ 2. In artikel 18, eerste lid, eerste zin, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-
Vlaanderen worden de woorden “tenminste drie en ten hoogste twaalf raadscommissies” vervangen door 
de woorden “tenminste twee en ten hoogste acht raadscommissies”. 

 
§ 3. Tussen artikel 18, eerste lid, en artikel 18, tweede lid, van het huishoudelijk reglement van de 
provincieraad van West-Vlaanderen wordt het volgende lid ingevoegd: “De raadscommissie die bevoegd 
is voor bestuurlijke organisatie vervult ook de volgende opdrachten: het onderzoek van de 
aangelegenheden die de raad of zijn voorzit(s)ter voor onderzoek naar deze commissie heeft verwezen. 
De commissie die bevoegd is voor bestuurlijke organisatie waakt over de afstemming van het provinciaal 
beleid op het beleid van de verzelfstandigde agentschappen van de provincie.”. 
 
Art. 4: In artikel 24 wordt het woord “AZF” vervangen door de woorden: “die bevoegd is voor 
bestuurlijke organisatie”.  
 
Art. 5: Dit besluit treedt in werking op 3 december 2018. 

 
 
 
De voorzitter deelt het voorstel mee om vier raadscommissies op te richten. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming met betrekking tot de oprichting van vier 
raadscommissies. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze en Willems. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT OPRICHTING VAN VIER RAADSCOMMISSIES 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op artikel 39 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de artikelen 14 tot 25 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-
Vlaanderen. 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1:  
Tijdens de legislatuur 2018 -2024 van de provincieraad van West-Vlaanderen richt de provincieraad van 
West-Vlaanderen vier raadscommissies op. 
 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Samenstelling van het bureau van de provincieraad 
 
De voorzitter deelt het volgende mee: Het bureau wordt door de raad uit zijn midden verkozen. Het 
omvat de voorzitter en ten hoogste 15 leden. Elke politieke fractie is vertegenwoordigd door de 
fractievoorzitter. Het bureau bestaat uit minimaal één ondervoorzitter en één secretaris. 
Hun rangorde is deze van hun benoeming.  
 
Het voorstel van de samenstelling van het bureau voor de legislatuur 2018-2024 ziet er uit als volgt: 

- 4 ondervoorzitters; 
- 3 secretarissen; 

- 3 leden. 
 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de samenstelling van het bureau voor de 
legislatuur 2018-2024. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 11 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Vanbrabant en Vanryckeghem 
en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Dejaegher, Dereuse, Dumarey, Naeyaert, Ravyts, 
Sneppe, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Dejaeghere, Schotte, Vandenbrande en Vandenbulcke en de heren Aernoudt, Coupillie,  
De Poorter, Lodewyckx, Pillaaert, Tavernier en Van Meirhaeghe. 
 

 
De voorzitter leest de voorgestelde kandidaten en hun voorgestelde functie voor: 
 

Voorzitter Christof Dejaegher 

1e ondervoorzitter Hilde Decleer 

2e ondervoorzitter Simon Bekaert 

3e ondervoorzitter Anthony Dumarey 

4e ondervoorzitter Kristof Pillaert 

Secretaris Luc Vannieuwenhuyze 

Secretaris Bieke Moerman 

Secretaris Martine Vanryckeghem 

Lid Els Kindt 

Lid Kurt Ravyts 

Lid Gerda Schotte 

 
De voorzitter deelt mee dat er geen tegenkandidaten zijn. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
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Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De provincieraad gaat over tot de geheime stemmingen van alle voorgedragen kandidaten: 
 
- eerste ondervoorzitter: mevrouw Hilde Decleer: 

het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen; 
- tweede ondervoorzitter: de heer Simon Bekaert: 

het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen; 
- derde ondervoorzitter: de heer Anthony Dumarey: 

het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen; 
- vierde ondervoorzitter: de heer Kristof Pillaert: 

het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 1 onthouding; 
- secretaris: de heer Luc Vannieuwenhuyze: 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen; 
- secretaris: mevrouw Bieke Moerman: 

het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen; 
- secretaris: mevrouw Martine Vanryckeghem: 

het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen; 
- lid: mevrouw Els Kindt: 

het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen bij 4 onthoudingen; 
- lid: de heer Kurt Ravyts: 

het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 
- lid: mevrouw Gerda Schotte: 

het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN HET BUREAU VAN 
DE PROVINCIERAAD 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op artikel 8, § 5, van het provinciedecreet; 

 
Gelet op de artikelen 5, 6 en 7 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-
Vlaanderen betreffende de samenstelling en de werking van het bureau van de provincieraad. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Tijdens de legislatuur 2018 - 2024 van de provincieraad van West-Vlaanderen is het bureau, 
onverminderd de voorzitter, als volgt samengesteld: 4 ondervoorzitters, 3 secretarissen en 3 leden. 
 
Tijdens de legislatuur 2018 – 2024 is het bureau van de provincieraad samengesteld uit de volgende 
leden: 

 
 

Voorzitter Christof Dejaegher 

1e ondervoorzitter Hilde Decleer 

2e ondervoorzitter Simon Bekaert 

3e ondervoorzitter Anthony Dumarey 

4e ondervoorzitter Kristof Pillaert 

Secretaris Luc Vannieuwenhuyze 

Secretaris Bieke Moerman 

Secretaris Martine Vanryckeghem 

Lid Els Kindt 

Lid Kurt Ravyts 

Lid Gerda Schotte 
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Er worden geen tegenkandidaten voorgesteld. 
 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018. 
 
Het voorstel wordt aangenomen. 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Verkiezing van de deputatie 
 
De voorzitter geeft het woord aan de provinciegriffier. 

 
De provinciegriffier deelt mee dat volgens artikel 45 van het provinciedecreet de deputatie wordt 
verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-gedeputeerden. Deze 
akte dient volgens het decreet aan volgende voorwaarden te voldoen: 

- bezorgen van de akte aan de provinciegriffier uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering; 
- de akte is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen; 
- de akte is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen van dezelfde lijst als de 

voorgedragen kandidaat; 
- niemand kan meer dan één akte ondertekenen; 
- de akte heeft betrekking op personen van verschillend geslacht. 

De provinciegriffier heeft met betrekking tot deze voorwaarden het volgende vastgesteld. 
 
Op 22 november 2018 heeft hij één gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-gedeputeerden 

ontvangen. Dit is meer dan acht dagen voor de installatievergadering en bijgevolg binnen de 
voorgeschreven termijn.  
 
De voorgedragen kandidaat-gedeputeerden zijn: de heer Bart Naeyaert, de heer Jean de Béthune, 
mevrouw Sabien Lahaye-Battheu en de heer Jurgen Vanlerberghe. Een uittreksel uit het 
bevolkingsregister van deze kandidaten werd als bijlage toegevoegd aan de akte evenals een bewijs van 
een blanco strafregister met een uittreksel uit het strafregister. De vier voorgedragen kandidaten hebben 
de eed afgelegd als provincieraadslid. De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
gedeputeerden vermeldt voor geen enkel mandaat een einddatum en heeft betrekking op personen van 
verschillend geslacht. 
 

De akte werd ondertekend door 21 verkozenen en opvolgers, waarvan er 19 de eed als provincieraadslid 
hebben afgelegd. Bijgevolg hebben meer dan de helft van de geïnstalleerde provincieraadsleden de akte 
ondertekend.  
 
Twee kandidaten werd verkozen op de lijst van de CD&V. 10 verkozenen van deze lijst, die allen de eed 
hebben afgelegd hebben de akte ondertekend. Gezien deze lijst 10 verkozenen telt in de provincieraad, 
kan vastgesteld worden dat de meerderheid van de provincieraadsleden van de lijst CD&V de akte heeft 
ondertekend. 
 
Eén kandidaat werd verkozen op de lijst Open Vld. 4 verkozenen van deze lijst, waarvan ook 4 de eed 
hebben afgelegd, hebben de akte ondertekend. Gezien deze lijst 5 verkozenen telt in de provincieraad, 
kan vastgesteld worden dat de meerderheid van de provincieraadsleden van de lijst Open Vld de akte 

heeft ondertekend. 
 
Eén kandidaat werd verkozen op de lijst sp.a. 7 verkozenen van deze lijst, waarvan 5 de eed hebben 
afgelegd, hebben de akte ondertekend. Gezien deze lijst 5 verkozenen telt in de provincieraad, kan 
vastgesteld worden dat de meerderheid van de provincieraadsleden van de lijst sp.a de akte heeft 
ondertekend. 
 
Niemand heeft meer dan één akte ondertekend, aangezien er ook maar één akte werd ingediend. 
De provinciegriffier overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-gedeputeerden aan de 
voorzitter van de installatievergadering. 
 
De voorzitter stelt vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-gedeputeerden aan 

de voorwaarden voldoet en bijgevolg ontvankelijk is. Hiermee is de deputatie verkozen. De rangorde van 
de gedeputeerden wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht. 

 
De provincieraad neemt hiervan akte. 
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*** 
 

Agendapunt 10 Eedaflegging van de gedeputeerden 
 
De verkozen gedeputeerden leggen de eed af in handen van de voorzitter van de provincieraad met de 
volgende formule: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen": de heer Bart 
Naeyaert, de heer Jean de Béthune, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu en de heer Jurgen Vanlerberghe. 
 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad: 
 

- de bevoegdheden van de deputatie worden na de vergadering van de deputatie van 6 
december 2018 schriftelijk meegedeeld aan de raadsleden; 

- de bureauleden ontvangen op 6 december 2018 een uitnodiging voor de bureauvergadering 
die op 7 december 2018 om 11u00 plaatsvindt in commissiezaal 1 van het provinciehuis; 

- de vier jongste raadsleden dienen het proces verbaal van de geheime stemming te 

ondertekenen; 
- er zijn zitplaatsen gereserveerd voor wie zich inschreef voor de vergadering van de 

provincieraad voor de rede van de gouverneur. Er kan geparkeerd worden onder parking ’t 
Zand. Bij de aanmelding bij de rede van de gouverneur kan een parkeerticket verkregen 
worden.  

 
De voorzitter spoort de raadsleden aan om zo snel mogelijk naar het provinciaal hof te vertrekken. 
 
De voorzitter schorst de vergadering van de provincieraad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering in het Provinciaal Hof voor de rede van de gouverneur. 
 
Het verslag van de rede van de gouverneur gaat in de bijlage bij de notulen van 6 december 2018. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle genodigden uit voor het wandelbuffet. 
 
 

*** 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:30 uur. 
 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 

 

 

 

 


