
PROCES-VERBAAL VAN DE AANSTELLINGSZITTING VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 6 december 2018. 

 

Aanwezig:  De heren Kompany, Burgemeester-Voorzitter, Obeid, Van Laethem, Rase,   

                   Mwen Dehing-van den Broeck, Baraka, de heer Paelinck en Mw Cornelissen,  

Schepenen; 

                   Mw De Saeger, H. Petrini, Mw Souiss, HH. Delvaux, Van Damme, Mw Fontaine, 

H. Soiresse, Mw El Mahyaoui, H. Vanlouwe, Mw Thommes, H. Van Den Berghe, 

Mwen Van Den Brandt, Ezzouaoui, HH. Cherké, Beghin, Janssen, Mwen Sellassi 

en Derouich.         

                   Mw D’Oosterlynck, Gemeentesecretaris dd. 
 

 

De openbare zitting wordt geopend te 20.15 uur. 
 

Aangezien de heer Pierre Kompany eed afgelegd heeft in handen van de Minister-Voorzitter 

van het Brussels Hoofdstedeljk Gewest op 29 november jl. en  conform de Nieuwe 

Gemeentewet, zit hij deze installatievergadering voor in hoedanigheid van Burgemeester.   

 
  
Hij verklaart vervolgens dat bij besluit van het Rechtscollege van het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2018 de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 

2018 geldig verklaard werden. 
 

 

1° Voorwerp : Aanstelling van de Gemeenteraadsleden - Eedaflegging. 

 

Mijnheer de Burgemeester verklaart dat het gedane onderzoek heeft uitgewezen dat geen 

enkele verkozene die de eed gaat afleggen onder de toepassing valt van de familie- of 

functieonverenigbaarheden voorzien bij artikels 71, 73 en 74 van de Nieuwe Gemeentewet. 

 

Bijgevolg verzoekt zij de leden van de Raad de voorgeschreven eed af te leggen voorzien bij 

artikel 80 van de Gemeentewet: 

 

Mevrouw DEHING-van den BROECK, de heer VANLOUWE, Mevrouw VAN DEN 

BRANDT en de heer BEGHIN leggen volgende eed af:  
 

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 

van het Belgische volk"  

 

De heer VAN LAETHEM, Mevrouw DE SAEGER, de heer PETRINI, Mevrouw SOUISS, de 

heren DELVAUX, OBEID, Mevrouw BARAKA, de heer PAELINCK, Mevrouwen 

CORNELISSEN, FONTAINE, de heren RASE, SOIRESSE, Mevrouwen EL MAHYAOUI, 

THOMMES, EZZOUAOUI, de heer JANSSEN, Mevrouwen SELLASSI en DEROUICH 

leggen volgende eed af:  
 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution  et aux lois du peuple belge" 
 

  

Installatie van de opvolgers - Eedaflegging. 

  
Mijnheer de Burgemeester brengt ter kennis van de Gemeenteraad dat 

 

-  Verkozenen Mijnheer Robert GENARD van de lijst LB – LIJST VAN DE 

BURGEMEESTER, Mevrouw Michèle CARTHÉ en Mijnheer René COPPENS van 

de lijst ENSEMBLE-SAMEN#CARTHÉ, schriftelijk, afstand gedaan hebben van hun 

mandaat. 



 

- De heren Martial DEWAELS en Massimo SCOTTI, respectievelijk 1ste en 3de opvolger 

van de lijst ENSEMBLE-SAMEN#CARTHÉ, schriftelijk, afstand gedaan hebben van 

hun mandaat. 

 

De Raad neemt hiervan akte. 

 

Na onderzoek blijkt dat de heer Lionel VAN DAMME, eerste opvolger van de lijst LB – 

LIJST VAN DE BURGEMEESTER, en de heren Erik VAN DEN BERGHE en Abderrahim 

CHERKÉ, respectievelijk 2de en 4de opvolger op de lijst ENSEMBLE-SAMEN#CARTHÉ 

voldoen aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet in een geval van 

onverenigbaarheid bevinden. 

 

Bijgevolg worden zij onmiddellijk toegelaten tot de vergadering en verzoekt  

Mijnheer de Burgemeester hen de voorgeschreven eed af te leggen. 

 

De heer Erik VAN DEN BERGHE legt de volgende eed af: 

 

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 

van het Belgische volk"  

 

De heren Lionel VAN DAMME en Abderrahim CHERKÉ leggen de volgende eed af: 

 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution  et aux lois du peuple belge" 

 

 

Mijnheer de Burgemeester neemt akte van deze eedafleggingen en verklaart belanghebbenden 

aangesteld als Gemeenteraadslid. 

 

 

 

2° Voorwerp : Verkiezing van de Schepenen - Eedafleggingen 

 

Mijnheer de Burgemeester nodigt de Gemeenteraad uit, achtereenvolgens, tot de verkiezing 

van zes schepenen over te gaan, overeenkomstig artikel 15 van de Nieuwe Gemeentewet, 

gewijzigd door de Ordonnantie van 20 juli 2006. 

 

Hij verklaart dat na onderzoek van de ontvankelijkheid van de voordrachtakten,  

zes kandidaten geldig werden voorgedragen, geen enkele voordrachtakte diende 

onontvankelijk te worden verklaard. 

 

 

De kandidaten zijn, per mandaat, de volgende: 

 

1e mandaat :  de heer Stéphane Obeid 

 

2e mandaat :  de heer Jean Paul Van Laethem 

 

3e mandaat : de heer Grégory Rase 

 

4e mandaat : Mevrouw Marina Dehing-van den Broeck 

 

5e mandaat : Mevrouw Sabrina Baraka 

 

6e mandaat : de heer Quentin Paelinck 

 



  

Juffrouwen Youssra SELLASSI  et Sarah DEROUICH, de jongste verkozenen, worden 

aangesteld om de functie van stemopnemers waar te nemen.     

 

De zes achtereenvolgende geheime stemmingen geven, op 26 stemmers, de volgende 

uitslagen : 

 

 

Stemming voor de eerste Schepen 

 

De heer Stéphane Obeid bekomt 18 stemmen, 6 neen-stemmen en 2 blanco-stemmen.  

 

 

Stemming voor de tweede Schepen 

 

De heer Jean Paul Van Laethem bekomt 16 stemmen, 8 neen-stemmen en 2 blanco-stemmen. 

 

 

Stemming voor de derde Schepen 

 

De heer Grégory Rase bekomt 19 stemmen en 7 neen-stemmen.  

 

 

Stemming voor de vierde Schepen 

 

Mevrouw Marina Dehing-van den Broeck bekomt 20 stemmen, 2 neen-stemmen en 4 blanco-

stemmen. 

 

 

Stemming voor de vijfde Schepen 

 

Mevrouw Sabrina Baraka bekomt 17 stemmen, 5 neen-stemmen en 4 blanco-stemmen. 

 

  

Stemming voor de zesde Schepen 

 

De heer Quentin Paelinck bekomt 19 stemmen, 6 neen-stemmen en 1 blanco-stem. 

 

  

 

Bijgevolg leggen de heren Stéphane OBEID, Jean Paul VAN LAETHEM, Grégory RASE, 

Mevrouwen Marina DEHING-van den BROECK  Sabrina BARAKA en de heer Quentin 

PAELINCK de voorgeschreven eed af en zijn aangesteld als Schepen. 

 

 

3° Voorwerp : Vermeerdering van het aantal Schepenen met één eenheid 

(Wet van 16 juni 1989) 

 

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2018, houdende 

rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5 eerste lid van de Nieuwe 

Gemeentewet, dat het aantal Schepenen in de gemeente Ganshoren vaststelt op zes; 

 

Gelet op artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij de mogelijkheid wordt voorzien 

om het aantal Schepenen, zoals vastgesteld bij artikel 16 van de Nieuwe Gemeentewet, te 

vermeerderen met één eenheid; 

 



Gelet op artikel 23bis van de Gemeentekieswet; 

 

Gelet op de verklaring van taalhorigheid bevestigend dat Mevrouw Marina Dehing-van den 

Broeck tot de Nederlandse taalgroep behoort; 

 

Beslist de Raad het aantal Schepenen, vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van de Nieuwe 

Gemeentewet op zes, te vermeerderen met één eenheid. 

 

 

4° Voorwerp : Verkiezing van de zevende Schepen - Eedaflegging  

 

De Burgemeester nodigt de Gemeenteraad uit over te gaan tot de verkiezing van de zevende 

Schepen. 

 

Hij verklaart dat, na onderzoek, de zevende voordrachtakte met de kandidatuur van  

Mw Magali CORNELISSEN ontvankelijk werd verklaard. 

 

 

Stemming voor de zevende Schepen 

 

Mevrouw Magali CORNELISSEN  bekomt 16 stemmen, 5 neen-stemmen en 5 blanco-

stemmen.  

 

 

Bijgevolg legt Mevrouw CORNELISSEN de voorgeschreven eed af en wordt zij aangesteld 

als Schepen. 

 

  

 

5° Voorwerp - Ranglijst van de Gemeenteraadsleden. 

 

De Burgemeester geeft lezing van de ranglijst, opgesteld in orde van ononderbroken 

dienstanciënniteit en in geval van pariteit volgens het aantal behaalde stemmen na overdracht, 

overeenkomstig artikel 17, alinea 2 van de Nieuwe Gemeentewet en die volgende rangschikking 

weergeeft: 

 

Mevrouw Dehing-van den Broeck  geïnstalleerd op 10.01.1977   397 stemmen 

De heer Van Laethem   geïnstalleerd op 27.02.1997   1.048 stemmen 

Mevrouw De Saeger    geïnstalleerd op 8.01.2001   794 stemmen 

De heer Petrini    geïnstalleerd op 8.01.2001   359 stemmen 

De heer Kompany    geïnstalleerd op 4.12.2006   2.254 stemmen 

Mevrouw Souiss    geïnstalleerd op 4.12.2006   474 stemmen 

De heer Delvaux    geïnstalleerd op 4.12.2006   428 stemmen 

De heer Van Damme    geïnstalleerd op 4.12.2006   181 stemmen 

De heer Obeid    geïnstalleerd op 6.12.2012   1.567 stemmen 

Mevrouw Baraka    geïnstalleerd op 6.12.2012   379 stemmen 

De heer Paelinck    geïnstalleerd op 6.12.2012   359 stemmen 

Mevrouw Cornelissen   geïnstalleerd op 6.12.2012   354 stemmen 

Mevrouw Fontaine    geïnstalleerd op 6.12.2018   1.598 stemmen 

De heer Rase     geïnstalleerd op 6.12.2018   740 stemmen 

De heer Soiresse    geïnstalleerd op 6.12.2018   569 stemmen 

Mevrouw El Mahyaoui   geïnstalleerd op 6.12.2018   530 stemmen 

De heer Vanlouwe    geïnstalleerd op 6.12.2018   405 stemmen 

Mevrouw Thommes    geïnstalleerd op 6.12.2018   393 stemmen 

De heer Van Den Berghe   geïnstalleerd op 6.12.2018   307 stemmen 

Mevrouw Van den Brandt   geïnstalleerd op 6.12.2018   282 stemmen 



Mevrouw Ezzouaoui    geïnstalleerd op 6.12.2018   282 stemmen 

De heer Cherké    geïnstalleerd op 6.12.2018   262 stemmen 

De heer Beghin    geïnstalleerd op 6.12.2018   256 stemmen 

De heer Janssen    geïnstalleerd op 6.12.2018   250 stemmen 

Mevrouw Sellassi    geïnstalleerd op 6.12.2018   213 stemmen 

Mevrouw Derouich    geïnstalleerd op 6.12.2018   161 stemmen 

 

 

De Raad neemt akte van deze ranglijst. 

 

 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

De verkiezing van de leden van de Politieraad zal plaatsvinden op donderdag 13 december 

2018. De indiening van de voordrachtakten heeft plaatsgevonden op maandag  

3 december 2018. 

 

De Burgemeester geeft vervolgens lezing van artikel 2 van het koninklijk besluit  

van 22 november 1976, met betrekking tot verkiezing van de raadsleden van het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en van artikel 5 van de Wet van 1 december 2006 

betreffende de verkiezing van de leden van de Politieraad. 

 

De verkiezing van de O.C.M.W.-Raadsleden zal ten laatste plaatsvinden de 7de maandag 

volgend op de installatievergadering van de Gemeenteraad.. De indiening van de 

voordrachtakten moet geschieden op 10 december 2018 tussen 8.00 en 9.00 uur. 

 

 

Afschrift van onderhavig proces-verbaal, bekleed met de handtekening van de Burgemeester, 

Schepenen en Gemeenteraadsleden, zal in dubbel exemplaar aan het Ministerie van het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgemaakt. 

 

 

De openbare zitting wordt geheven om 22.00 uur. 

 

Alzo beraadslaagd in zitting van 6 december 2018. 

  

De Gemeentesecretaris dd.              De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

D. D’OOSTERLYNCK.                                                                            P. KOMPANY. 

 

 

 


