BEVOEGDHEID
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2019 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 t.e.m. 14, 49
en 59
JURIDISCH KADER
Het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169.
De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 – Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
De gemeenteraadsbeslissing van 02 januari 2019 betreffende de installatie van de gemeenteraadsleden
en vaststelling van hun rangorde.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende de installatie van een gemeenteraadslid.
MOTIVERING
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden geldig verklaard door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05 december 2018.
Op 27 juni 2019 diende de heer Kevin Roos zijn ontslag in als gemeente- en OCMW-raadslid.
Op 04 juli 2019 werd ons door de dienst burgerzaken gemeld dat de heer Roos niet langer staat
ingeschreven als inwoner van de stad Eeklo waardoor hij zijn mandaat niet langer kan uitoefenen.
Op 20 augustus 2019 werd mevrouw Isabelle Oreel, eerste opvolger, aangeschreven met de vraag of
zij het mandaat als raadslid wenst op te nemen en om, bij positief antwoord, de nodige documenten
over te maken.
De geloofsbrieven van de opvolger die opgeroepen werd om de eed af te leggen, werden ingediend op
30 augustus 2019.
Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat mevrouw Isabelle Oreel voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozene zich in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt.
De aanwezige opvolger, mevrouw Isabelle Oreel, die opgeroepen is om de eed af te leggen, legt de
volgende eed af in handen van de voorzitter Nicole De Munter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen.”
ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:
Isabelle Oreel - Vlaams Belang
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
Isabelle Oreel - Gemeenteraadslid – begin mandaat: 16 september 2019 (effectief)

