
 Gemeenteraad 
Zitting van 18 december 2018 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Carine Geldhof, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
Aangezien het conferentiesysteem in extremis onklaar raakt, werd geen zittingsverslag van de zitting 
gemaakt. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

ALGEMEEN BESTUUR 
2.  Goedkeuren van het charter 'Vredesboom voor de toekomst' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de herdenking van de Groote Oorlog en de Wapenstilstand op 11 november 1918; 
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed in het 

kader hiervan de actie ‘Vredesbomen 2018’ organiseerde; 
Overwegende dat de vredesbomen levende monumenten zijn die ook de komende decennia zichtbaar 

blijven; dat beide agentschappen zich engageerden om vredesbomen aan te planten en te beheren volgens 
de richtlijnen in het charter in bijlage; 

Overwegende dat de gemeente zich engageerde om een vredesboom aan te planten; dat de zomereik 
begin november 2018 werd aangeplant in de groenzone aan de Ermitage; 
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Overwegende dat beide agentschappen aan de gemeenten vragen om eveneens het charter te 
ondertekenen en hun vredesbomen duurzaam te beheren en te laten uitgroeien tot toekomstig groen 
erfgoed; 

Gelet op het charter en de aandachtspunten voor een goed beheer; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’ te onderschrijven. Het Charter wordt toegevoegd als 

bijlage bij deze beslissing. 

3.  Goedkeuren van het reglement houdende het toekennen van een eretitel als raadslid 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 17, §4 van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om een kader te stellen voor de toekenning van 

de titel als ere-gemeenteraadslid; 
Overwegende dat uit erkentelijkheid voor het politiek engagement van het raadslid en beloning voor 

een eervolle loopbaan, de titel van ere-gemeenteraadslid van de gemeente Ingelmunster kan bekomen 
worden; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Een aftredend raadslid dat gedurende tenminste 140 maanden in de gemeente Ingelmunster 

zitting heeft gehad in de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, zonder dat deze 
periode aaneensluitend moet zijn en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan de 
gemeenteraad vragen om de eretitel te mogen voeren van zijn mandaat. 

Dit kan ook worden gevraagd door een andere persoon dan het aftredend raadslid. 

Artikel 2 – Voor de toepassing van artikel 1 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag, het ontbreken van 
een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van 
andere erg onterende feitelijkheden. 

Artikel 3 – De eretitel wordt verleend worden met akkoord van het aftredende raadslid. 
Het verzoek tot verlening van de eretitel van raadslid moet vergezeld zijn van een uittreksel uit 
het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één maand voor de datum van indiening 
van het verzoek tot verlening van de eretitel. De aanvraag dient tevens de vermelding te 
bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager deel uitmaakte van de gemeenteraad of 
raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster. 

Artikel 4 – Het verzoek wordt uiterlijk het volgende kwartaal na ontvangst aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Artikel 5 – Onder de vermelde voorwaarden kan aan de mandataris postuum een eretitel worden verleend. 
Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de mandataris of door de gemeenteraad, 
met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend. 

Artikel 6 – De eretitel van het mandaat van raadslid mag niet worden gevoerd gedurende de periode dat het 
mandaat van gemeenteraadslid wordt gevoerd of door een door de gemeente of OCMW 
bezoldigd persoon. 

Artikel 7 – Als na de toekenning van de eretitel het raadslid een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel 
een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de raad de eretitel 
intrekken. 

Artikel 8 – Dit reglement treedt in werking vanaf heden. 

Artikel 9 – Alle bestaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot het verlenen van een eretitel aan 
een gemeenteraadslid of raadslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
worden opgeheven. 
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4.  Goedkeuren van het reglement houdende het toekennen van een eretitel als schepen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 69 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op artikel 148 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat dit artikel pas in werking treedt vanaf 1 januari 2019; 
Overwegende dat het dan aan de gemeenteraad toekomt om een kader te stellen voor de toekenning 

van de titel als ere-schepen; 
Overwegende dat uit erkentelijkheid voor het politiek engagement van de schepen en beloning voor 

een eervolle loopbaan, de titel van ere-schepen van de gemeente Ingelmunster kan bekomen worden; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Een aftredende schepen die gedurende tenminste 70 maanden in de gemeente Ingelmunster 

zitting heeft gehad in het college van burgemeester en schepenen, zonder dat deze periode 
aaneensluitend moet zijn en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan de gemeenteraad vragen 
om de eretitel te mogen voeren van zijn mandaat. 

Dit kan ook worden gevraagd door een andere persoon dan de aftredende schepen. 

Artikel 2 – Voor de toepassing van artikel 1 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag, het ontbreken van 
een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van 
andere erg onterende feitelijkheden. 

Artikel 3 – De eretitel wordt verleend worden met akkoord van de aftredende schepen. 
Het verzoek tot verlening van de eretitel van schepen moet vergezeld zijn van een uittreksel uit 
het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één maand voor de datum van indiening 
van het verzoek tot verlening van de eretitel. De aanvraag dient tevens de vermelding te 
bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager deel uitmaakte van het college van 
burgemeester en schepenen van Ingelmunster. 

Artikel 4 – Het verzoek wordt uiterlijk het volgende kwartaal na ontvangst aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Artikel 5 – Onder de vermelde voorwaarden kan aan de mandataris postuum een eretitel worden verleend. 
Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de mandataris of door de gemeenteraad, 
met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend. 

Artikel 6 – De eretitel van het mandaat van schepen mag niet worden gevoerd gedurende de periode dat het 
mandaat van gemeenteraadslid wordt gevoerd of door een door de gemeente of OCMW 
bezoldigd persoon. 

Artikel 7 – Als na de toekenning van de eretitel de schepen een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel 
een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de raad de eretitel 
intrekken. 

Artikel 8 – Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2019. 

Artikel 9 – Alle bestaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot het verlenen van een eretitel aan 
een schepen worden opgeheven. 

 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Sabine 
Dendauw, raadslid, of er op de Lysbrug een bijkomende fietsgoot kan komen, zodat fietsers tegelijk in de 
twee richtingen confortabel gebruik kunnen maken van de brug. 
Mevrouw Martine Verhamme, schepen, deelt mee dat de vraag zal worden gesteld aan de bevoegde 
beheerder, De Vlaamse Waterweg. 
 
Aangezien het de laaste gemeenteraadszitting van de legislatuur 2013-2018 betreft worden de notulen 
staande de zitting goedgekeurd. De algemeen directeur resumeert de besproken punten en genomen 
beslissingen, waarna de raad overgaat tot goedkeuring van de notulen en ondertekening ervan. 
De zitting werd afgerond om 20.20 uur. 
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Handtekening(en) 
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