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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 2019_GR_00001 Installatie n.a.v. nieuwe legislatuur - Geldigverklaring 
gemeenteraadsverkiezingen - Kennisname

Beknopte samenvatting

Op 14 oktober 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding hiervan werd door 
het hoofdstembureau van Kortrijk proces-verbaal opgesteld waarbij de zetelverdeling tussen de 
lijsten en de rangorde van de raadsleden werd vastgesteld. Bij besluit van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen werd de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Kortrijk 
geldig verklaard. De gemeenteraad wordt verzocht hiervan akte te nemen.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van de 
Stad Kortrijk van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Bijlagen

- proces-verbaal gemeenteraadsverkiezingen.pdf
- beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen, d.d. 05.12.2018.pdf

2 2019_GR_00002 Installatie n.a.v. nieuwe legislatuur - Mededeling benoeming en 
eedaflegging van de burgemeester

Beknopte samenvatting

Naast de kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt tijdens de 
installatievergadering ook kennis genomen van de benoeming en eedaflegging van de heer Vincent 
Van Quickenborne als burgemeester van de Stad.

Regelgeving bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Kennis te nemen van de benoeming en eedaflegging van de heer Vincent Van Quickenborne als 
burgemeester van de stad Kortrijk.

Bijlagen

- burgemeester - ministerieel besluit houdende benoeming tot burgemeester 21.12.2018.pdf
- burgemeester - proces-verbaal eedaflegging.pdf

3 2019_GR_00003 Installatie n.a.v. nieuwe legislatuur - Installatie 
gemeenteraadsleden: afstand van mandaat, onderzoek 
geloofsbrieven, eedaflegging en rangorde

Beknopte samenvatting

De verkozenen worden geïnstalleerd als gemeenteraadsleden en leggen de daarmee gepaard gaande 
eed af. Daarbij dient eerst nagegaan te worden of alle verkozenen ook effectief hun mandaat wensen 
op te nemen, dan wel of er verkozenen zijn die afstand doen van hun mandaat. Tevens dienen de 
geloofsbrieven onderzocht te worden. Na dit onderzoek worden de verkozenen uitgenodigd om de 
eed af te leggen in handen van de voorzitter van de raad en de akte van eedaflegging te 
ondertekenen. Door deze eedaflegging zijn de gemeenteraadsleden van rechtswege ook OCMW-
raadslid. De rangorde van de raadsleden wordt tijdens de installatievergadering onmiddellijk na de 
eedaflegging vastgesteld. Deze rangorde geldt ook voor de OCMW-raad.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Akte te nemen van de afstand van mandaat van mevrouw Alexandra Gjurova.

Punt 2
De geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en de opvolger van mevrouw Alexandra 
Gjurova goed te keuren.

Punt 3
Akte te nemen van de processen-verbaal van eedaflegging.

Punt 4
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
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1. Philippe De Coene
2. Vincent Van Quickenborne
3. Stefaan De Clerck
4. Jean de Béthune
5. Christine Depuydt
6. Alain Cnudde
7. Moniek Gheysens
8. Wout Maddens
9. Catherine Matthieu
10. Pieter Soens
11. Koen Byttebier
12. Roel Deseyn
13. Bert Herrewyn
14. Arne Vandendriessche
15. Hannelore Vanhoenacker
16. Wouter Allijns
17. Mohammed Ahouna
18. Axel Weydts
19. Kelly Detavernier
20. Liesbet Maddens
21. Jan Deweer
22. Mattias Vandemaele
23. Philippe Avijn
24. Stephanie Demeyer-Thery
25. David Wemel
26. Tiene Castelein
27. Ruth Vandenberghe
28. Wouter Vermeersch
29. Axel Ronse
30. Veronique Decaluwe
31. Nicolas Beugnies
32. Niels Lybeer
33. Lien Claassen
34. Helga Kints
35. Nawal Maghroud
36. Tine Soens
37. Maxim Veys
38. Philippe Dejaegher
39. Jacques Demeersseman
40. Carmen Ryheul
41. Lies Vercaemst

Punt 5
Huidig besluit op te nemen in de mandatenbank van de Vlaamse Regering.

Bijlagen
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- proces-verbaal gemeenteraadsverkiezingen.pdf
- verzaking mandaat gemeenteraadslid A. Gjurova.pdf
- aanvaarding mandaat P. Avijn.pdf
- beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen, d.d. 05.12.2018.pdf

4 2019_GR_00004 Installatie n.a.v. nieuwe legislatuur - Fractievorming

Beknopte samenvatting

Tot uiterlijk op de installatievergadering kunnen de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op 
verschillende lijsten beslissen om zich onderling te verenigen en één fractie te vormen. Tot 
onderlinge vereniging van de lijsten kan slechts beslist worden als de meerderheid van de 
verkozenen op elk van die lijsten daarmee instemt.
De onderlinge vereniging tot één fractie geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De fracties als volgt vast te stellen:

- SP.A KORTRIJK

- N-VA

- CD&V 4.0

- Groen

- VLAAMS BELANG

- Team Burgemeester.

5 2019_GR_00005 Installatie n.a.v. nieuwe legislatuur - Verkiezing van de 
voorzitter van de gemeenteraad

Beknopte samenvatting

Het komt aan de gemeenteraad toe om de voorzitter van de raad te kiezen. Deze verkiezing gebeurt 
op basis van een akte van voordracht. Na de ontvankelijkheidsverklaring van de akte wordt de 
voorgedragen kandidaat als verkozen verklaard.
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de OCMW-raad.

Regelgeving bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter Tiene 
Castelein en mevrouw Tiene Castelein verkozen te verklaren als voorzitter van de gemeenteraad van 
de stad Kortrijk.

Punt 2
Huidige beslissing op te nemen in de mandatendatabank van de Vlaamse Regering.

Bijlagen

- voordrachtsakte voorzitter gemeenteraad.pdf

6 2019_GR_00006 Installatie n.a.v. de nieuwe legislatuur - Verkiezing en 
eedaflegging van de schepenen

Beknopte samenvatting

De schepenen worden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht met een dubbele 
meerderheid. De rangorde van de schepenen wordt tevens bepaald door de rangorde op de akte van 
voordracht. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die toegevoegd wordt aan 
het college, is steeds de laatste schepen in rang. Er moet minstens één persoon van het andere 
geslacht in het college zetelen. 
De voordrachtsakte wordt onderzocht op haar ontvankelijkheid door de voorzitter van de 
gemeenteraad. Wanneer hij vaststelt dat de akte ontvankelijk is, worden de voorgedragen 
schepenen verkozen verklaard. Daarna wordt overgegaan tot de eedaflegging in handen van de 
burgemeester.
Via de gezamenlijke akte van voordracht wordt het aantal schepenen alsook hun rangorde bepaald.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren tot schepen van de stad Kortrijk met 
volgende rangorde:

eerste schepen: Wout Maddens
tweede schepen: Axel Weydts
derde schepen: Axel Ronse
vierde schepen: Arne Vandendriessche
vijfde schepen: Bert Herrewyn



7/10 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

zesde schepen: Kelly Detavernier
zevende schepen: Ruth Vandenberghe

 

Punt 2
Akte te nemen van de processen-verbaal van eedaflegging.

Punt 3
Huidige belissing op te nemen in de mandatendatabank van de Vlaamse Regering.

Bijlagen

- voordrachtsakte schepenen.pdf

7 2019_GR_00008 Installatie n.a.v. de nieuwe legislatuur - Verkiezing van de 
politieraadsleden

Beknopte samenvatting

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald in functie van het aantal inwoners van de 
politiezone. De raad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede is samengesteld uit 21 leden. Kortrijk 
beschikt over 17 zetels. De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de 
installatievergadering van de gemeenteraad. Deze verkiezing gebeurt volgens het stelsel van het 
meervoudig stemrecht (8 stemmen per raadslid) op basis van voordrachtakten. Om te kunnen deel 
uitmaken van de politieraad moet men beschikken over de hoedanigheid van gemeenteraadslid. De 
effectieve installatie van de politieraadsleden gebeurt tijdens de politieraad, in principe op 25 
februari 2019.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

We verwijzen ook naar de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De hiernavermelde personen te verkiezen tot effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-
Kuurne-Lendelede. De kandidaten, die als opvolgers werden voorgedragen van een verkozen lid, zijn 
van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtsakte de opvolgers van deze verkozen effectieve 
leden:

Zijn verkozen tot werkend lid van de politieraad 
in alfabetische volgorde

Zijn van rechtswege en in de volgorde van de 
voordrachtsakte opvolgers van de hiernaast 
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vermelde verkozen werkende leden

AHOUNA Mohammed
°02.09.1982
Zaakvoerder

1.MADDENS Wout
° 01.09.1960
Schepen

ALLIJNS Wouter
°21.04.1981
Sales autosector

1.MADDENS Wout
° 01.09.1960
Schepen

BEUGNIES Nicolas
°09.09.1969
Chocolatier

1.MADDENS Wout
° 01.09.1960
Schepen

BYTTEBIER  Koen
° 07.07.1955
Zaakvoerder

1.MADDENS Wout
° 01.09.1960
Schepen

CNUDDE Alain
°28.11.1970
Directeur

1.VANHOENACKER Hannelore Marie
°26.07.1972
Zelfstandig

DECALUWE Veronique
°15.11.1971
Adjunct-directeur

1.MADDENS Wout
° 01.09.1960
Schepen

DEMEYER Stefanie
°11.03.1973
Zaakvoerder

1.MADDENS Wout
° 01.09.1960
Schepen

DESEYN Roel
°14.10.1976
Politicus

1.DECLERCK Stefaan Maria Joris
°12.12.1951
Advocaat

LYBEER Niels
°04.02.1986
Café-uitbater

1.SOENS Tine Joselyne
°08.01.1988
Vlaams parlementslid
2.HERREWYN Bert Marie-Louise Gilbert
°16.03.1979
Schepen

MADDENS Liesbet Clara Josepha
°04.08.1966
Apotheker

1.RONSE Axel Johanna Thierry
°20.07.1981
Parlementslid
2.DETAVERNIER Kelly Jeannine Jacqueline
°20.01.1979
Schepen stad Kortrijk

MAGHROUD Nawal
°03.04.1992
Federaal Ambtenaar Financiën

1.SOENS Tine Joselyne
°08.01.1988
Vlaams parlementslid
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2.VEYS Maxim Arthur Alberik
°07.05.1987
Kabinetsmedewerker Provincie West-Vlaanderen

RYHEUL Carmen Alice Gerard
°13.04.1971
HRmanager

 

SOENS Pieter Wouter J
°03.11.1977
Advocaat

1.DEPUYDT Christine Marleen Pol
°27.01.1964
Docent

SOENS Tine Joselyne
°08.01.1988
Vlaams parlementslid

1.DEJAEGHER Philippe Gerard
°22.09.1956
Arts-cardioloog
2. DETAVERNIER Kelly Jeannine Jacqueline
°20.01.1979
Schepen stad Kortrijk

VANDEMAELE Mattias
°22.04.1981
Directeur

1.MATTHIEU Cathérine
°17.06.1957
Lerares s.o.
2.AVIJN Philippe
°31.03.1953
Gepensioneerd

VERMEERSCH Wouter Julien José
°08.11.1984
Economisch adviseur

 

WEYDTS Axel Joel Gilbert
°11.03.1982
Schepen stad Kortrijk

1.HERREWYN Bert Marie-Louise Gilbert
°16.03.1979
Schepen stad Kortrijk
2.DE COENE Philippe Claude
°28.08.1960
Schepen stad Kortrijk

Punt 2
Het dossier van de verkiezing van de leden van de politieraad en de aanwijzing van hun opvolgers 
over te maken aan de bestendige deputatie.

Bijlagen

- politieraad - voordrachtsakten + machtiging burgemeester ivm ontvangstneming akten.pdf
- Politieraad - kandidatenlijst.pdf
- politieraad - proces-verbaal van verkiezingen ondertekend.pdf



10/10 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be


