
Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2007 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Schepenen - Kurt Windels, Geert 
Verstraete, Marnick Goossens, Jan Defreyne, Georges Barbary, Hilde Vankeirsbilck, Ann 
Defour, Els Leysen, Martine Verhamme, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, Koen 
Geldof, Wilfried Vanacker, Francky Demaeght, Werner Blondeel, Raadsleden - ir. Dominik 
Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

AGENDA 

    1   Kennisname beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende 
goedkeuring van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 te Ingelmunster 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die voorlezing doet van de 
beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 december 2006 houdende ambtshalve 
controle van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Ingelmunster. 

 
    2   Kennisname van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de heer Jean-
Pierre De Clercq tot burgemeester van de gemeente Ingelmunster 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die voorlezing doet van het 
ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende de benoeming van de heer Jean-Pierre De 
Clercq tot burgemeester van de gemeente Ingelmunster. 

 
    3   Aanstelling van de verkozen gemeenteraadsleden van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 

De Raad, 

Met het oog op de hiernavermelde eedaflegging in openbare vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op art. 7; 

Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 
2006 waaruit blijkt dat volgende personen door het hoofdbureau als gemeenteraadsleden werden 
verkozen verklaard: 

1. DE CLERCQ Jean-Pierre (CD&V) 
2. WINDELS Kurt (DE BRUG) 
3. VANDEKERCKHOVE Luc (CD&V) 
4. LAPEERE Marie-Thérèse (CD&V) 
5. VERSTRAETE Geert (CD&V) 
6. VERCRUYSSE Yves (CD&V) 
7. DENDAUW Marcel (CD&V) 
8. GOOSSENS Marnick (CD&V) 
9. DEFREYNE Jan (CD&V) 
10. BARBARY Georges (VLAAMS BELANG) 
11. VANKEIRSBILCK Hilde (CD&V) 
12. D’HOOP Eric (CD&V) 
13. DEFOUR Ann (CD&V) 
14. LEYSEN Els (CD&V) 
15. VERHAMME Martine (DE BRUG) 
16. KINDT Robrecht (DE BRUG) 



17. VANDECASTEELE Katrien (DE BRUG) 
18. GELDOF Koen (DE BRUG) 
19. VANACKER Wilfried (DE BRUG) 
20. DEMAECHT Francky (sp.a) 
21. BLONDEEL Werner (VLAAMS BELANG) 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 december 2006 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Overwegende dat de heer Jean-Pierre De Clercq door besluit van de Vlaamse minister 
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden tot burgemeester van de gemeente werd benoemd 
en met het oog op de uitvoering van deze functie op 11 december 2006 in handen van de 
provinciegouverneur de voorgeschreven eed heeft afgelegd; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren 
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen 
gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
gemeenteraadsleden werd afgelegd in handen van de heer Jean-Pierre De Clercq, burgemeester en 
uittredend voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen gemeenteraadsleden 
ambtsbevoegd worden en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte 
werd opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 

 











































    4   Aanstelling van de verkozen voorzitter van de gemeenteraad na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op art. 8; 

Gelet op de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter de heer Jean-Pierre De 
Clercq voor de gemeenteraad ontvankelijk verklaard op 28 november 2006; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 december 2006 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Overwegende dat de heer Jean-Pierre De Clercq door besluit van de Vlaamse minister 
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden tot burgemeester van de gemeente werd benoemd 
en met het oog op de uitvoering van deze functie op 11 december 2006 in handen van de 
provinciegouverneur de voorgeschreven eed heeft afgelegd; 

Overwegende dat de heer Jean-Pierre De Clercq tot voorzitter van de gemeenteraad 
aangesteld wordt; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 

    5   Fractievorming 

De Voorzitter stelt vast dat geen melding gemaakt werd van de mogelijkheid geboden door artikel 
38 § 3 van het Gemeentedecreet, met name de onderlinge vereniging van de gemeenteraadsleden 
verkozen op afzonderlijke lijsten tot één fractie. 

Aldus zullen in de gemeenteraad volgende fracties zetelen: 
 - CD&V 
 - DE BRUG 
 - VLAAMS BELANG 
 - sp.a 
 
    6   Verkiezing van de schepenen 

De Raad, 

Gelet op artikel 45, § 3 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, met name 
de heer VANDEKERCKHOVE Luc, eerste schepen; 
de heer DENDAUW Marcel, tweede schepen, van zijn verkiezing tot 31 december 2009; 
mevrouw DEFOUR Ann, tweede schepen, van 1 januari 2010 voor de resterende duurtijd van het 
mandaat 
mevrouw LAPEERE Marie-Thérèse, derde schepen 
de heer VERCRUYSSE Yves, vierde schepen 
de heer D’HOOP Eric, vijfde schepen 
door de voorzitter van de gemeenteraad ontvankelijk verklaard; 

Overwegende dat  
de heer VANDEKERCKHOVE Luc, eerste schepen 
de heer DENDAUW Marcel, tweede schepen 
mevrouw LAPEERE Marie-Thérèse, derde schepen 
de heer VERCRUYSSE Yves, vierde schepen 
de heer D’HOOP Eric, vijfde schepen 
aldus verkozen worden verklaard; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 44, § 3 van het Gemeentedecreet de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, van zodra hij tot voorzitter verkozen is, van 
rechtswege deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de raad beraadslaagde over het al dan niet toepassen van de 
overgangsbepaling voorzien in artikel 312, eerste lid, van het Gemeentedecreet en aldus de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn toegevoegd zal worden aan het college van 
burgemeester en schepenen; 



NEEMT AKTE 

van deze verkiezing en gaat over tot de dagorde. 

 





    7   Aanstelling van de verkozen verklaarde schepenen 

De Raad, 

Gelet op artikel 46, § 1 van het gemeentedecreet; 

Gelet op zijn beslissing van heden waardoor 
de heer VANDEKERCKHOVE Luc, gemeenteraadslid 
de heer DENDAUW Marcel, gemeenteraadslid 
mevrouw LAPEERE Marie-Thérèse, gemeenteraadslid 
de heer VERCRUYSSE Yves, gemeenteraadslid 
de heer D’HOOP Eric, gemeenteraadslid 
tot schepen van deze gemeente verkozen werden verklaard; 

Overwegende dat  
de heer VANDEKERCKHOVE Luc, eerste schepen 
de heer DENDAUW Marcel, tweede schepen 
mevrouw LAPEERE Marie-Thérèse, derde schepen 
de heer VERCRUYSSE Yves, vierde schepen 
de heer D’HOOP Eric, vijfde schepen 
op verzoek van de heer Jean-Pierre De Clercq, voorzitter van de gemeenteraad, de eed aflegt, 
namelijk “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”; 

Overwegende dat de eedaflegging van de verkozen schepen als aanstelling in zijn of 
haar functie geldt en betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 

 













    8   Verkiezing van de leden van de raad van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

De Raad, 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat artikel 12 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de leden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn plaats heeft tijdens de installatievergadering van de 
gemeenteraad in openbare zitting; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente 
Ingelmunster overeenkomstig artikel 6 van de wet van 8 juli 1976 samengesteld is uit 9 leden; 

Overwegende dat elk van de 21 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 13 van 
de wet van 8 juli 1976 beschikt over 5 stemmen; 

Gelet op de voordrachtsakten ten getalle van 3, ingediend overeenkomstig de artikelen 
2, 3, 4 en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de 
voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn waarvan 
de gewaarmerkte afschriften als bijlagen bij dit proces-verbaal gevoegd blijven; 

Gelet op de kandidatenlijst door de gemeentesecretaris opgemaakt, overeenkomstig 
artikel 5 van het voornoemd besluit, op grond van de overhandigde voordrachtsakten en waarvan 
eveneens een gewaarmerkt afschrift als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd blijft; 

Stelt vast dat de heer Windels Kurt en mevrouw Leysen Els, gemeenteraadsleden de 
voorzitter van de gemeenteraad bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de 
stemopneming (artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006); 

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de 
werkende leden en hun opvolgers van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

21 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 5 stembiljetten. 105 
stembiljetten werden in de stembus aangetroffen. 

De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 
0 nietige stembiljetten, 
0 blanco-stembiljetten, 
105 geldige stembiljetten. 
De op deze 105 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 

Naam en voornaam van de kandidaat-werkende 
leden 

Aantal bekomen 
stemmen 

Behaeghe Dorine  

Buyck Ronny 10 

Coucke Bert 11 

Coucke Jan  

De Frene Ann 11 

Debaere Dirk  

Defour Sabine 10 

Defreyne Jan 11 

Demeester Annemie 10 

Descheemaeker Willy  

Geldof Koen  

Leysen Constant 11 

Vanbrakel Els 10 

Vandecasteele Katrien 10 

Verhamme Martine  



Verstraete Geert 11 

Totaal aantal stemmen 105 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen 
kandidaat-werkende leden, met name Buyck Ronny, Coucke Bert, De Frene Ann, Defour Sabine, 
Defreyne Jan, Demeester Annemie, Leysen Constant, Vanbrakel Els, Vandecasteele Katrien en 
Verstraete Geert. 

Stelt vast dat 5 kandidaat-werkende leden, die het grootste aantal stemmen hebben 
bekomen, verkozen zijn; 

Stelt vast dat tussen 5 kandidaat-werkende leden wegens staking van stemmen een 
keuze moet worden gedaan overeenkomstig artikel 15 van de wet van 8 juli 1976; 

Gelet op artikel 15 van de wet van 8 juli 1976, wordt voorrang verleend aan Defour 
Sabine, geboren op 16 maart 1971 en uittredend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, aan 
Vandecasteele Katrien, geboren op 14 oktober 1957 en uittredend lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, aan Buyck Ronny, geboren op 13 juli 1956 en uittredend lid van de raad 
voor maatschappelijk welzijn en aan Demeester Annemie, geboren op 3 februari 1973 en 
uittredend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Bijgevolg stelt de voorzitter van de gemeenteraad vast dat volgende personen 
verkozen zijn tot werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en dat de kandidaten, die 
als opvolgers voor elk vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen, van rechtswege en in 
de precieze volgorde van de voordrachtsakte de opvolgers zijn van deze verkozen werkende leden: 

Verkozen werkende 
leden 

Opvolgers van rechtswege 

BUYCK Ronny SPRIET Nadine 

 DECLERCQ Veerle 

COUCKE Bert BUYCK Ronny 

 COUCKE Jan 

 DE FRENE Ann 

 DEFREYNE Jan 

 LEYSEN Constant 

DE FRENE Ann BEKAERT Mark 

 NEIRYNCK Carine 

DEFOUR Sabine GELDOF Koen 

DEFREYNE Jan FIERENS Stephanie 

 HIMPE, Ilse 

 VANHAECKE Maria 

DEMEESTER Annemie BEHAEGHE Dorine 

LEYSEN Constant COOPMAN Hilde 

 DE VRIENDT Sabine 

VANDECASTEELE Katrien  

VERSTRAETE Geert DECLERCQ Veerle 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 9 verkozen 
kandidaat-werkende leden, met name Buyck Ronny, Coucke Bert, De Frene Ann, Defour Sabine, 
Defreyne Jan, Demeester Annemie, Leysen Constant, Vandecasteele Katrien en Verstraete Geert. 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 16 opvolgers van 
rechtswege, met name Spriet Nadine, Declercq Veerle, Buyck Ronny, Coucke Jan, De Frene Ann, 



Defreyne Jan, Leysen Constant, Bekaert Mark, Neyrinck Carine, Geldof Koen, Fierens Stephanie, 
Himpe Ilse, Vanhaecke Maria, Behaeghe Dorine, Coopman Hilde en De Vriendt Sabine. 

Stelt vast dat geen enkel werkend lid zich bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bepaald door de wet van 8 juli 1976. 

Dit proces-verbaal zal in twee afschriften samen met de stembiljetten en alle nodige 
bewijsstukken, overeenkomstig artikel 10 van het OCMW-Decreet van 7 juli 2006 en artikel 12 van 
het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte en de 
verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn onverwijld met een 
aangetekende brief naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen worden gezonden. 

 
Namens de gemeenteraad, 
 
In opdracht: 
De gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
(get.) ir. Dominik RONSE (get.) Jean-Pierre DE CLERCQ 
 
 
 
 
 
 
 
De raadsleden-bijzitters, 
 
 
 
 
 
 
 
(get.) Els LEYSEN (get.) Kurt WINDELS 

 
    9   Verkiezing van de leden van de politieraad MIDOW 

De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 18, 
eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 17 verkozen leden; 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet 
van 7 december 1998, dient over te gaan tot verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad als lid 
van de politieraad; 

Overwegende dat elk van de 21 gemeenteraadsleden overeenkomst artikel 16 van de 
wet van 7 december 1998 beschikt over 3 stemmen; 

Gelet op de voordrachtsakten ten getalle van 4, ingediend overeenkomstig de artikelen 
2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten 
voordragen en ondertekend zijn door de volgende gemeenteraadsleden: 



Kandidaat-effectief lid Kandidaten-opvolgers Ondertekenend 
gemeenteraadslid 

D’Hondt Marleen Van Brakel Els Barbary Georges 

 Barbary Georges  

   

Defour Ann Dendauw Marcel Defour Ann 

 Vankeirsbilck Hilde Defreyne Jan 

  Verstraete Geert 

  Goossens Marnick 

Demaeght Francky  Demaeght Francky 

Depreitere Christof Descheemaeker Willy Barbary Georges 

 Vandenbussche Piet  

Goossens Marnick Defreyne Jan Defour Ann 

 Leysen Els Defreyne Jan 

  Verstraete Geert 

  Goossens Marnick 

Kindt Robrecht  Kindt Robrecht 

  Windels Kurt 

Verstraete Geert Vankeirsbilck Hilde Defour Ann 

 Leysen Els Defreyne Jan 

  Verstraete Geert 

  Goossens Marnick 

Windels Kurt  Kindt Robrecht 

  Windels Kurt 

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 
7 van het voornoemd koninklijk besluit, op grond van de overhandigde voordrachtsakten en 
waarvan eveneens een gewaarmerkt afschrift als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd blijft; 

Stelt vast dat de heer Windels Kurt en mevrouw Leysen Els, gemeenteraadsleden de 
voorzitter van de gemeenteraad bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de 
stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000); 

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de 
werkende leden en hun opvolgers van de politieraad; 

21 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 3 stembiljetten. 63 
stembiljetten werden in de stembus aangetroffen. 

De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: 
0 nietige stembiljetten, 
0 blanco-stembiljetten, 
63 geldige stembiljetten. 
De op deze 63 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt: 

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden Aantal bekomen 
stemmen 

D’Hondt Marleen  

Defour Ann 13 

Demaeght Francky 13 



Depreitere Christof 6 

Goossens Marnick 13 

Kindt Robrecht 13 

Verstraete Geert  

Windels Kurt 5 

Totaal aantal stemmen 63 

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen 
kandidaat-effectieve leden, met name Defour Ann, Demaeght Francky, Depreitere Christof, 
Goossens Marnick, Kindt Robrecht en Windels Kurt. 

Stelt vast dat 4 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben 
bekomen, verkozen zijn; 

Bijgevolg stelt de voorzitter van de gemeenteraad vast dat volgende personen 
verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad en dat de kandidaten, die als opvolgers voor elk 
vermeld verkozen effectief lid werden voorgedragen, van rechtswege en in de precieze volgorde 
van de voordrachtsakte de opvolgers zijn van deze verkozen effectieve leden: 

Verkozen werkende 
leden 

Opvolgers van rechtswege 

DEFOUR Ann DENDAUW Marcel 

 VANKEIRSBILCK Hilde 

DEMAEGHT Francky  

GOOSSENS Marnick DEFREYNE Jan 

 LEYSEN Els 

KINDT Robrecht  

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 4 verkozen 
kandidaat-effectieve leden, met name Defour Ann, Demaeght Francky, Goossens Marnick en Kindt 
Robrecht. 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 4 opvolgers van 
rechtswege, met name Dendauw Marcel, Vankeirsbilck Hilde, Defreyne Jan en Leysen Els. 

Stelt vast dat geen enkel werkend lid zich bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bepaald door de wet van 7 december 1998. 

Dit proces-verbaal zal in twee afschriften samen met de stembiljetten en alle nodige 
bewijsstukken, overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 18 van 
het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van 
de leden van de politieraad naar de Bestendige Deputatie worden gezonden. 

 
Namens de gemeenteraad, 
 
In opdracht: 
De gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
(get.) ir. Dominik RONSE (get.) Jean-Pierre DE CLERCQ 
 
 
 
 



 
 
 
De raadsleden-bijzitters, 
 
 
 
 
 
 
 
(get.) Els LEYSEN (get.) Kurt WINDELS 
 

 
De heer Kurt WINDELS, raadslid, deelt mee dat mevrouw Katrien VANDECASTEELE, raadslid, en de 
heer Koen GELDOF, raadslid, ontslag wensen te nemen uit de gemeenteraad, aangezien zij 
verkozen zijn tot de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Bovendien meldt hij dat mevrouw Dorine BEHAEGHE, eerste opvolger op de lijst 8 (DE BRUG) 
afstand wenst te doen van haar mandaat. 
 
Hij overhandigt de getekende meldingen van ontslag en afstand aan de heer Gemeentesecretaris. 
Ze worden toegevoegd als bijlage. 









De raad neemt akte van deze ontslagen en verzoekt de Voorzitter de opvolgers op te roepen voor 
de volgende zitting. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 
 
 


	2 jan. 2007



