GEMEENTE:……………………

Bijlage 1

AKTE VAN VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAAT VOOR HET

AMBT VAN BURGEMEESTER

I. UITTREDEND BURGEMEESTER
Naam en voornamen:……………………………………………………………………………
Reden van vacature:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

II. VOORGEDRAGEN KANDIDAAT
Naam en voornamen:……………………………………………………………………………
Woonplaats:……………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:………………………………………………………………………………….
Nationaliteit:…………………………………………………………………………………….
Beroep:…………………………………………………………………………………………..
Vorige gemeentelijke mandaten:………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Kieslijst
waarop
de
betrokkene
werd
voorgedragen
tijdens
de
laatste
gemeenteraadsverkiezingen: ……………………………………………………………………
Aantal bekomen naamstemmen tijdens deze verkiezingen:……………………………………..
Handtekening van de kandidaat:

VERKOZEN KANDIDATEN NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006(*)

Namen en voornamen van de kandidaatgemeenteraadsleden die tot verkozene
werden uitgeroepen na de verkiezingen
van 8 oktober 2006, gegroepeerd per
kieslijst(*)

(*)

Nr. van de kieslijst

Volledige benaming van de kieslijst

Aantal aan de lijst toegekende zetels

Voor de voordrachten die gebeuren in de loop van de legislatuur dient de samenstelling van de gemeenteraad op het ogenblik van het indienen van die voordracht vermeld te worden.

VOORDRACHT VOOR HET AMBT VAN BURGEMEESTER
Ondergetekenden hebben de eer, met het oog op de benoeming van een burgemeester, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 13 van de nieuwe gemeentewet, de kandidatuur voor te dragen van
Mevr./Dhr(*)……………………………………………………….., van Belgische nationaliteit, die zich
ertoe bereid verklaart dit ambt te aanvaarden.
1. Verkozen kandidaten van de lijst van de kandidaat-burgemeester(**)
A. Naam en voornamen

(*)

B. Handtekening

Schrappen wat niet past.
Voor de voordrachten die gebeuren in de loop van de legislatuur dienen de op het ogenblik van die voordracht geïnstalleerde
leden van de gemeenteraad, die verkozen werden op de lijst van de kandidaat-burgemeester, vermeld te worden.

(**)

2. Verkozen kandidaten die niet tot de lijst van de kandidaat-burgemeester behoren(*):
A. Naam en voornamen

B. Handtekening

C. Lijsten

Ontvangst van de akte door de gemeentesecretaris:
Datum:…………………………
Handtekening van de gemeentesecretaris:

(*)

Voor de voordrachten die gebeuren in de loop van de legislatuur dienen de op het ogenblik van die voordracht
geïnstalleerde leden van de gemeenteraad, die niet verkozen werden op de lijst van de kandidaat-burgemeester,
vermeld te worden.

