
Gemeenteraad 

Zitting van 22 januari 2019 

 

 

 

 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 januari 2019 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

Mevrouw Dorine Behaeghe nam ontslag uit de gemeenteraad op 4 januari 2019. Na akte te hebben genomen van 
dit ontslag, wordt mevrouw Evy Becquart, als eerste opvolger verkozen op lijst nr. 7 DE BRUG/N-VA/OpenVLD, 
aangesteld als gemeenteraadslid na onderzoek van de geloofsbrieven en nadat ze daartoe de voorgeschreven eed 
heeft afgelegd. 

2.  Vaststellen van de rangorde van de raadsleden 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

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. 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 2 januari 2019 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

4.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

In uitvoering van artikel 38 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het huishoudelijk 
reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de gemeenteraad. 

5.  Vaststellen van de presentiegelden voor de voorzitter en de raadsleden van de gemeenteraad 

van Ingelmunster 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

In uitvoering van het huishoudelijk reglement dat op heden werd goedgekeurd door de gemeenteraad worden ook 
de presentiegelden voor de zittingen van de raden goedgekeurd. Een gemeenteraadslid ontvangt 150 euro per 
zitting. De voorzitter ontvangt het dubbele. 



6.  Definitief vaststellen van het RUP Ringlaan-Bruggestraat 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de Codex Ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan Ringlaan-
Bruggestraat definitief vast, na het houden van een openbaar onderzoek en het behandelen van de uitgebrachte 
bezwaren. 

7.  Aanvaarden van de schenking "Oorlogsdagboek Ernest Schotte" 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig artikel 41 van het Decreet over het Lokaal bestuur aanvaardt de gemeenteraad een schenking van 
de kerkfabriek Sint Amandus. Het betreft het oorlogsdagboek van toenmalig gemeentesecretaris Ernest Schotte die 
tijdens Wereldoorlog I minutieus verslag bijhield van de gebeurtenissen. 

8.  Goedkeuren van het reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 

bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 41 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de gemeenteraad welke bevoegdheden 
aan het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd worden. 

9.  Goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 219 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een algemeen kader 
goed van het organisatiebeheersingssysteem dat verder wordt uitgebouwd onder verantwoordelijkheid van de 
algemeen directeur. De leidraad van Audit Vlaanderen wordt hierbij gevolgd. 

10.  Vaststellen van het budget voor boekjaar 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de gemeenteraad het budget voor 
2019 vast. Dit budget start met een autofinancieringsmarge van 1.129.954 euro en een resultaat op kasbasis van 
713.830 euro. 



11.  Goedkeuren van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door de 

financieel directeur 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van artikel 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de gemeenteraad welke de 
voorwaarden zijn waarbij de financieel directeur het voorafgaand visum moet uitoefenen. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Dries Couckuyt, raadslid, per mail van 17 januari 

2019 met betrekking tot het project 'Herwaardering Meusbroekbeek' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De heer Jan Rosseeel, schepen bevoegd voor openbare werken, antwoordt op de vraag van de heer Dries 
Couckuyt, raadslid sp.a+, naar de laatste stand van zaken van het project 'Herwaardering Meusbroekbeek' 

 

De burgemeester, 

 

 

Kurt Windels 


