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 Besluit van de algemeen directeur 

 

Installatie politieke organen – zetelverdeling Bijzonder comité 

Sociale Dienst - goedkeuring 
 
Gelet op art. 91 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur 
 
Overwegende dat uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen de 
algemeen directeur na gaat hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de 
verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede 
lid van art. 91 van het Decreet Lokaal Bestuur 
 
Overwegende dat de algemeen directeur op dezelfde dag die zetelverdeling bekend maakt op de 
webtoepassing van de gemeente 
 
Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt 
toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, 
wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor 
maatschappelijk welzijn beschikt. 
 
Overwegende dat de verkozenen van de lijsten tot 60 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen 
kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden tot een groep van lijsten. 
 
Overwegende dat aldus onder voorbehoud van een verklaring van lijstverbinding, de volgende 
berekening gemaakt wordt voor de samenstelling van het Bijzonder Comité van de Sociale 
Dienst (BCSD), op basis van art. 91§2 van het Decreet Lokaal Bestuur, met name door het 
aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst 
of groepen van lijsten binnen de raad beschikt; dat het aantal eenheden van het resultaat van 
die bewerking het aantal rechtstreeks verworven zetels geeft; dat de niet-rechtstreeks 
verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het 
resultaat van de voorgaande bewerking 

 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in Koksijde bestaat uit 27 raadsleden en 
het bijzonder comité voor de sociale dienst uit 8 leden, zonder de voorzitter, conform art. 87§1 
van het Decreet Lokaal Bestuur 
 
Overwegende dat voor het bijzonder comité voor de sociale dienst van de gemeente Koksijde de 
voorgaande formule volgend resultaat oplevert, waar het aantal zetels per partij blijkt uit het PV 
van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 

lijst zetels formule resultaat meteen extra zetels BCSD 

sp.a 1 (8/27)*1 0,296 0  0 
N-VA 8 (8/27)*8 2,370 2  2 
Lijst Burgemeester 13 (8/27)*13 3,852 3 1 4 
Koksijde Vooruit 5 (8/27)*5 1,481 1 1 2 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: de algemeen directeur stelt de toewijzing van de zetels binnen het 

bijzonder comité voor de sociale dienst – onder voorbehoud van een 
verklaring van lijstverbinding – als volgt vast: 

- sp.a : 0 zetels 
- N-VA : 2 zetels 
- Lijst Burgemeester: 4 zetels 
- Koksijde Vooruit: 2 zetels 

 
Artikel 2: Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website 

 
Koksijde, 4 december 2018 
 
de algemeen directeur 
 
 

 
 
 
Joeri Stekelorum 
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