
Gemeenteraad 

Zitting van 2 januari 2019 

 

 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 2 januari 2019 in uitvoering van artikel 285, §1 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur 

 
1.  Kennis nemen van de geldigverklaring van de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 

 
Bij beslissing van 5 december 2018 werden de gemeenteraadsverkiezingen, op 14 oktober 2018 gehouden te 
Ingelmunster, door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geldig verklaard. 

2.  Kennis nemen van de benoeming en de eedaflegging van de heer Burgemeester 
 

Op datum van 19 december 2018 heeft de heer Kurt Windels, verkozen als gemeenteraadslid en op voordracht van 
de verkozen gemeenteraadsleden van Ingelmunster, de eed afgelegd als burgemeester van Ingelmunster in 
handen van de heer Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. 

3.  Installeren van de gemeenteraad 
 

Na onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en het afleggen van de eed in handen 
van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad, wordt de gemeenteraad geïnstalleerd voor de legislatuur 
2019-2024. 

4.  Vaststellen van de rangorde van de raadsleden 
 

In functie van de vervanging van bepaalde functies binnen de gemeenteraad moet een rangorde tussen de 
raadsleden worden ingesteld. Dit gebeurt op basis van anciënniteit en de behaalde resultaten in de verkiezingen. 

5.  Verkiezen van de voorzitter van de gemeenteraad 
 

Op basis van een akte van voordracht ondertekend door minstens de helft van de gemeenteraadsleden en van 
minstens de helft van de raadsleden van zijn lijst wordt de heer Jean Pierre Deven verkozen verklaard als 
voorzitter van de gemeenteraad van Ingelmunster. 

6.  Kennis nemen van eventuele fractievorming 
 

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de gemeenteraad zal bestaan uit 3 fracties, met name DE 
BRUG/NV-A/OpenVLD, de CD&V en de sp.a+. 

7.  Verkiezen van de schepenen 
 

Op basis van een akte van voordracht ondertekend door minstens de helft van de gemeenteraadsleden en van 
minstens de helft van de raadsleden van hun lijst worden Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, en 
Jan Rosseel verkozen verklaard als schepen van Ingelmunster. Ze leggen daartoe de eed af in handen van de 
burgemeester. 

8.  Verkiezen van de politieraadsleden 
 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus worden Filip Blanckaert, Jean Pierre Deven, Carine Geldhof en 
Diederik Vanderheeren verkozen tot leden van de politieraad Midow ter vertegenwoordiging van de gemeente 
Ingelmunster. 



De burgemeester, 

Kurt Windels 


