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Verslag gemeenteraadszitting op 29/09/2016 

Aanwezig: J. Devey, wnd. voorzitter; 
 
G. Verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, 
D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, raadsleden; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, C. De Jonghe, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, N. Lejaeghere, L. Feys-
Peelman, K. Devos, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 

 

 

  

 
P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder 
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag. 

Deze gemeenteraadszitting werd bijeengeroepen in toepassing van artikel 20-2de lid van het 
gemeentedecreet. 

De voorzitter is verontschuldigd. In toepassing van artikel 8§4 - 2de lid - 2° wordt het voorzitterschap 
waargenomen door schepen J. Devey (zijnde het aanwezige gemeenteraadslid met de meeste 
anciënniteit). 

De waarnemend voorzitter opent de zitting om 19u10. Hij legt volgende verklaring af: 

“Beste gemeenteraadsleden,  

Als waarnemend voorzitter verklaar ik de zitting voor geopend.  

De gemeenteraad werd samengeroepen in toepassing van artikel 20 – 2
de

 lid van het 
gemeentedecreet, op verzoek van 1/3 van de zittinghebbende leden.  
Als agendapunten werden de kennisname van de arresten van de Raad van State m.b.t. het 
casinodossier en de beslissing over de opstart van een gemeenteraadscommissie naar voren 
geschoven.  

Ik stel vast dat de meerderheidsfracties niet aanwezig zijn. Een formele verklaring voor die 
afwezigheid zal buiten deze raadszitting verspreid worden.  

Ik wil de oppositieraadsleden bedanken voor de vragen die voorafgaand aan deze 
gemeenteraad zijn ingediend. In toepassing van artikel 13-3 van het huishoudelijk reglement 
zullen deze vragen schriftelijk beantwoord worden vóór de eerstvolgende 
gemeenteraadszitting.  

Op basis van artikel 26 van het gemeentedecreet en artikel 15 §1 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad, stel ik als waarnemend voorzitter vast dat er onvoldoende 
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig zijn om te beraadslagen en te beslissen.  

Daarom sluit ik deze zitting van de gemeenteraad.” 

Vervolgens wordt de zitting beëindigd door de waarnemend voorzitter. Het is 19u15. 
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de secretaris 
 
Pierre Ryckewaert 

 

de wnd. voorzitter 
 

Johnny Devey 

 


