
Zitting Gemeenteraad van 27 januari 2015 

AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde 
Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine 
Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy 
Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 
 
Op deze eerste gemeenteraadszitting van 2015 wenst de heer Voorzitter alle raadsleden en de 
aanwezigen een vreugdevol en gezond nieuwjaar. Hij nodigt iedereen uit naar de nieuwjaarreceptie 
die volgt op de zitting. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Aangezien er 
geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

CULTUUR 

1       Goedkeuren van de overeenkomst met Kunstblik en de Foto-Digiclub voor de 
organisatie van een jaarlijkse kunstentoonstelling 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende 

vaststellen van het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat in de beleidsvisie wordt gesteld dat de gemeente en het OCMW op hun 
kerntaken moeten focussen, dat het de taak van de gemeente is om de verenigingen te ondersteunen 
en dat zeer efficiënt met de middelen moet worden omgesprongen; 

Overwegende dat dit voorstel van overeenkomst in deze context moet worden gezien; 

Gelet op het overleg tussen de gemeente en de feitelijke verenigingen ‘Kunstblik’ en de 
Foto-Digiclub waarbij voor de periode van 2015 tot met 2019 een afsprakenkader werd gecreëerd met 
wederzijdse engagementen op financieel en organisatorisch vlak waarbij alle partners op hun sterkten 
worden uitgespeeld en die elkaar onderling aanvullen; 

Overwegende dat met deze overeenkomst de financiële middelen voorzien in het 
financieel meerjarenplan door de gemeente op de meest efficiënte wijze zullen worden ingezet; 

Overwegende dat met deze overeenkomst Kunstblik en de Foto-Digiclub ten volle worden 
geresponsabiliseerd voor de organisatie van een kunsttentoonstelling; 

Overwegende dat met deze overeenkomst zowel voor de gemeente Ingelmunster als 
voor Kunstblik en de Foto-Digiclub een win-winsituatie wordt gecreëerd; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de feitelijke verenigingen 
Kunstblik en de Foto-Digiclub wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing 
gevoegd. 



 

 

 
Overeenkomstig artikel 27 van het Gemeentedecreet verlaten Kurt WINDELS, burgemeester, Martine 
VERHAMME en Nadine VERHEYE, schepenen, de zitting. 
 

SOCIALE ZAKEN 

2       Goedkeuren van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de 
organisatie van buitenschoolse kinderopvang 
 
De CD&V-fractie, bij monde van de heer Yves VERCRUYSSE, raadslid, is van oordeel dat er geen 
duidelijkheid is over het kostenplaatje van deze overeenkomst en vraagt daarom aan de heer 
Voorzitter om dit punt te verdagen. 
 
De heer Voorzitter geeft aan dat het dossier voldoende duidelijk is en dat, sedert de agenda aan de 
raadsleden werd bekendgemaakt, er geen vragen tot verduidelijking vanuit de gemeenteraad werden 
gesteld. Aldus ziet hij geen reden om dit punt te verdagen. 
 
De heer Rob KINDT, schepen, geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten voor de organisatie 
van de buitenschoolse kinderopvang te Ingelmunster, zowel voor de periode dat dit door de vzw 
Stekelbees werd geëxploiteerd, voor het afgelopen jaar (februari 2014-januari 2015) waarvan de 
exacte cijfers inzake kosten en opbrengsten zeer recent beschikbaar zijn en voor de komende periode 
tot en met 2019 aan de hand van een raming volgens 2 scenario’s. Hiermee wordt het kosten- en 
opbrengstenplaatje verder verduidelijkt. 
 
De CD&V-fractie blijft bij haar vraag om dit punt te verdagen. 
 
De heer Voorzitter schorst de zitting voor nader overleg. 
 
De heer Voorzitter herneemt de zitting en geeft aan dat hij er bij blijft dat het punt niet zal worden 
verdaagd omdat alles voldoende duidelijk is. 
Deze overeenkomst is een uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 dat in 
vorige zitting door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Op 15 december 2014 werd voor de 
gemeenteraadsleden hierover een informatiezitting gehouden. Zowel op deze informatiezitting als op 
de gemeenteraad van 23 december 2014 werden hierover geen vragen gesteld, waardoor mag 
worden verondersteld dat alles voldoende duidelijk is. 
 
De CD&V-fractie geeft aan dat zij in deze situatie tegen dit voorstel zullen stemmen. 
 
De heer Voorzitter schorst de zitting voor nader overleg. 
 
De heer Voorzitter herneemt de zitting en legt het punt ter stemming voor aan de gemeenteraad. 
7 leden van De Brug-N-VA-Open Vld-fractie en het lid van de sp.a-fractie stemmen voor. 10 leden van 
de CD&V-fractie stemmen tegen. 
 
Aangezien dit voorstel geen meerderheid bekomt is het voorstel verworpen en wordt overgegaan naar 
het volgende punt op de agenda. 
 
Kurt WINDELS, burgemeester, Martine VERHAMME en Nadine VERHEYE, schepenen, nemen opnieuw 
deel aan de zitting. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 21 
januari 2015 

Het onvolledig beantwoorden van schriftelijke vragen van een gemeenteraadslid. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Jan DEFREYNE, raadslid, die het volgende toelicht. 



 

 

Op 30 oktober 2014 heb ik een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot het nieuwe logo en de 
nieuwe gemeentelijke huisstijl. Op 12 november 2014 mocht ik bij de heer Gemeentesecretaris het 
antwoord op mijn vraag afhalen. Ik stelde vast dat het antwoord zeer onvolledig was. In het kader 
van het wettelijk inzagerecht, van de openbaarheid van bestuur en van het correct informeren van de 
gemeenteraad wens ik dit punt hier voor te leggen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In dit verband heb ik de volgende uitleg van de heer Gemeentesecretaris: ‘Het klopt niet dat de heer 
Defreyne een onvolledig antwoord op zijn vraag heeft ontvangen. Integendeel, op 18 november 
ontving het raadslid een bericht naar aanleiding van zijn schriftelijke vraag van 30 oktober op 3 
november door de gemeente ontvangen, met kopie aan de voorzitter. Daarin werd hem meegedeeld 
dat hij, mits afspraak, inzage kon nemen van alle stukken die werden gevraagd, voor zover deze 
natuurlijk reeds beschikbaar waren (facturen die nog niet ontvangen zijn, kunnen vanzelfsprekend 
nog niet worden voorgelegd) en voor zover deze nog niet eerder aan het raadslid werden bezorgd, 
bijvoorbeeld in een verslag van het schepencollege. Op 10 november had het schepencollege zich, 
zoals in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is voorzien, over deze vraag gebogen. 
Het klopt wel dat een stuk ontbrak waar het raadslid al kennis over had. Op het moment dat de 
gemeentesecretaris hiermee werd geconfronteerd werd het ontbrekende stuk meteen opgezocht en 
toegevoegd. 
De reden van het ontbreken was totaal niet gelegen in slechte wil met het doel stukken van het 
inzagerecht te onttrekken, maar was wel gelegen in het feit dat de stukken worden bewaard volgens 
een boekhoudkundige logica, bijvoorbeeld stukken over uitgaven door de dienst werken en 
patrimonium (zoals vlaggen) bij de technische dienst en stukken voor uitgaven door de administratie 
(zoals brieven en enveloppen) bij de administratie. 
Als gevolg hiervan heeft de gemeentesecretaris aan de financiële dienst de opdracht gegeven om alle 
uitgaven die in verband konden worden gebracht met de implementatie van de huisstijl te groeperen 
en op te lijsten.’. 
Als voorzitter van deze gemeenteraad ben ik van oordeel dat de schriftelijke vraag zowel in intentie 
als in de feiten volledig en correct werd beantwoord. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt 
op de agenda. 

 
De heer Voorzitter sluit de zitting om 20.45 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 


