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Gemeenteraadsverkiezingen : toelichting.
.
Er zijn in totaal 12 lijsten ingediend voor 41 gemeenteraadsleden. In totaal zijn er
54.733 kiezers waarvan 109 EU en 94 buiten EU leden. De stemming is verplicht voor
alle Belgen, voor de nieuwe Belgen is er enkel stemrecht.
In totaal 16 kieswijken met 62 stembureaus. De stemming is van 8 tot 15 uur en gaat
per computer. Deze keer moet er op de naam van de lijst aangeklikt worden, en kan
men dan ook voorkeurstemmen geven door op namen te klikken.
Eenieder, boven de 18 jaar kan een volmacht geven. (slechts 1 volmacht per persoon).
Lijsten zijn paritair vastgelegd met binnen de eerste 3 min. 1 man / 1vrouw.
Lijststem telt voor 1/3de mee.
Ongeldig stemmen kan niet, wel blanco.
Aantal Gemeenteraadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal :
60.000 < 69.999 = 39 gemeenteraadsleden
70.000 < 79.999 = 41 (inwoners Sint-Niklaas op 1/08/12 : 73.033)
Schepenen maximum 8 + de burgemeester = 9 leden van het college.
Zetelverdeling is volgens het systeem Imperiali : alle stemcijfers ( som van
lijststemmen en brieven met naamstemmen) worden gedeeld door 1 / 1.5 / 2 / 2.5 en
verder tot alle zetels verdeeld zijn. In de praktijk deelt men door 2,3,4,5… en zo
verder, dit geeft hetzelfde resultaat. Het hoogste quotiënt is telkens de zetel voor die
partij.
De lijststemmen tellen voor 1/3de mee voor de verdeling van de pot.
De verkiesbaarheid van een kandidaat wordt bepaald door het kiescoëfficiënt.
Alle resultaten gaan via centrale computer in Brussel en men verwacht in de late
namiddag de volledige resultaten.
De coalitievorming vereist een minimum van 21 zetels en zal dus minimum 2 lijsten
moeten bedragen.
Op 1 januari is er de eerste zitting van de 41 gemeenteraadsleden en die kiezen dan de
voorzitter (hoeft niet meer de burgemeester te zijn) en de 8 schepenen. De voorzitter
bepaalt de agenda.
De burgemeester wordt na de coalitieovereenkomst voorgedragen door de
meerderheid.
Het schepencollege voert uit wat de GR. beslist.
De voorzitter van het OCMW maakt deel uit van het schepencollege.
Elke 4de vrijdag van de maand is er de gemeenteraad die door iedereen kan gevolgd
worden tijdens de openbare zitting.
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Het schepencollege vergadert elke maandagnamiddag. De beslissingen van het
schepencollege worden collegiaal genomen.
Met dank aan Dhr. Verhaeghe die ons deze informatie heeft bezorgd.

Hoe gebeurt de zetelverdeling?
Bepalen van het stemcijfer gebeurt door het tellen van het aantal stembiljetten waarop
geldig voor die lijst is gestemd (=aantal biljetten met lijststemmen + het aantal
biljetten met naamstemmen).
Het stemcijfer van elke lijst wordt gedeeld door 2,3,4,5….
De zetel komt toe telkens aan het hoogste cijfer tot alle zetels verdeeld zijn.
Voor wie zijn de zetels?
Het verkiesbaarheidscijfer is (decimalen afgerond naar boven tot geheel cijfer):
Stemcijfer van de lijst X aantal zetels van die lijst
-------------------------------------------------------------Aantal zetels van die lijst + 1
Over te dragen stemmen (de zogenaamde pot) zijn:
Aantal stembiljetten met lijststem X aantal zetels van die lijst
---------------------------------------------------------------------------3
ook afronden naar boven tot geheel cijfer.

De volledige informatie en voorbeelden kan men vinden op de website:
www.vlaanderenkiest.be
Verkiezingswebsite van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
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