Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het
aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente,
schepenen per gemeente, leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten,
leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten,
districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente,
provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest,
en tot verdeling van de provincieraadsleden over de
provinciedistricten
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 17bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 9
augustus 1988 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008 en 22
december 2017, en artikel 27bis, §1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 9
augustus 1988;
Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 5, §2, eerste lid,
vervangen bij het decreet van 8 juli 2011, en artikel 6, §1, derde lid, vervangen
bij het decreet van 2 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 7, §1,
eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 4,
§3, eerste lid, artikel 42, §2, artikel 87, §1, derde lid, artikel 118, tweede lid,
artikel 516, 519 en artikel 528, §2;
Gelet op de bekendmaking van de bevolkingscijfers per provincie en per
gemeente op 1 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van
het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per
gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de
randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten,
districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het
Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de
provinciedistricten;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 februari
2018;
Overwegende dat de volgende verkiezingen voor de gelijktijdige vernieuwing van
de provincieraden, de gemeenteraden, de districtsraden en de raden voor
maatschappelijk welzijn van de gemeente Voeren en de gemeenten, vermeld in
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artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966, plaatsvinden op 14 oktober 2018; dat alle
besturen tijdig moeten beschikken over de nodige informatie over het aantal te
verkiezen mandaten;
Overwegende dat de provincies ook tijdig moeten beschikken over de nodige
informatie over de verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. Het volgende aantal te verkiezen mandatarissen wordt vastgesteld in de
tabel, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd:
1°
het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente en het aantal
te verkiezen gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente, op basis van
de som van de bevolkingsaantallen van de samen te voegen gemeenten,
als een gemeente een principiële beslissing tot samenvoeging aan de
Vlaamse Regering kenbaar heeft gemaakt;
2°
het maximale aantal per gemeente te verkiezen schepenen, het maximale
aantal te verkiezen schepenen van de nieuwe gemeente in toepassing van
artikel 355, eerste en tweede lid, van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur en het aantal per gemeente te verkiezen
schepenen van de gemeente Voeren en de gemeenten, vermeld in artikel
7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966;
3°
het aantal te verkiezen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
van de gemeente Voeren en de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18
juli 1966;
4°
het aantal te verkiezen leden van het vast bureau van de gemeente
Voeren en van de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
5°
het aantal te verkiezen leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst per gemeente, alsook het aantal te verkiezen leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst van de nieuwe gemeente, vermeld
in artikel 343, 2°, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur.
Art. 2. Het aantal te verkiezen districtsraadsleden per district in Antwerpen wordt
vastgesteld in de tabel, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 3. Het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het
Vlaamse Gewest en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per
provinciedistrict worden vastgesteld in de tabel, opgenomen in bijlage 3 die bij
dit besluit is gevoegd.
Art. 4. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling
van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per
gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de
randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten,
districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het
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Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de
provinciedistricten wordt opgeheven.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
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