
 Gemeenteraad 
Zitting van 21 september 2021 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine 
Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy 
Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2021 tot goedkeuren van de samenstelling van het 

lokaal overlegplatform fietsbeleid voor de legislatuur 2019-2025; 
Gelet op het huishoudelijk reglement dat op het lokaal overlegplatform fietsbeleid van 24 augustus 2021 

werd besproken en goedgekeurd; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het huishoudelijk reglement wordt bekrachtigd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 22 september 2021 

 
ir. Dominik Ronse 



 

Huishoudelijk reglement 

 

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het lokaal overlegplatform fietsbeleid (LOF) en ter 

bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Artikel 1: Doelstelling 

Het huishoudelijk regelement bepaalt de wijze waarop het LOF zijn bevoegdheden uitoefent 

overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2020 houdende de goedkeuring 

van de oprichting van een lokaal overlegplatform voor fietsbeleid.  

Het LOF is een adviesraad waarin politici, gemeentediensten, lokale politie, scholen, verenigingen, 

bedrijven en geëngageerde burgers samen rond de tafel worden gebracht om het fietsbeleid mee 

voor te bereiden, vorm te geven en te promoten.  

De leden van het LOF brengen het fietsen op een positieve manier naar buiten met het oog op het 

verruimen van het draagvlak bij de bevolking.  

 

Artikel 2: Samenstelling 

Het LOF bestaat uit:  

- Voorzitter: schepen mobiliteit; 

- Secretaris: mobiliteitsambtenaar; 

- Directeur Ruimte; 

- Lokale politie: één vertegenwoordiger; 

- Politieke fracties: 3 vertegenwoordigers; 

- Participatieraden: 3 vertegenwoordigers; 

- Scholen en oudercomités: één vertegenwoordiger; 

- Gemotiveerde burgers: 17 vertegenwoordigers; 

 

Artikel 3: Vergaderingen 

1. Wijze van oproepen 

 

Het LOF vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De uitnodiging vermeldt de datum, de 

plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige 

vergadering indien dit nog niet eerder werd toegestuurd. 

De uitnodigingen worden via mail verstuurd door de secretaris. 

 

In geval van afwezigheid wordt verwittigd via mail naar mobiliteit@ingelmunster.be. 

 

De leden die drie maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, kunnen als 

ontslagnemend beschouwd worden.  
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Het LOF vergadert minimaal drie keer per jaar.  

 

2. Agenda 

 

De voorzitter en de secretaris bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda vast. 

 

Minstens 7 kalenderdagen vooraf wordt de agenda aan alle leden bekendgemaakt. 

 

Elk lid van het LOF kan ten laatste 3 kalenderdagen voor de vergadering agendapunten 

toevoegen via mail aan mobiliteit@ingelmunster.be. Deze agendapunten zullen toegevoegd 

worden aan de agenda en via mail overgemaakt worden aan de andere leden. 

 

Samen met de agenda worden de nodige documenten overgemaakt of digitaal ter 

beschikking gesteld.  

 

Van elk lid van het LOF wordt verondersteld dat hij/zij voorafgaand aan de vergadering 

kennis heeft genomen van de stukken.  

 

3. De vergadering 

 

De vergadering verloopt niet openbaar. 

 

De vergaderingen van het LOF hebben plaats in de lokalen ter beschikking gesteld door het 

gemeentebestuur. 

 

De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het LOF.  

De voorzitter leidt de vergadering zodat de inbreng van alle leden gegarandeerd is en zonder 

dat het doel van de vergadering in het gedrang komt. 

 

Het LOF kan voor de behandeling van een agendapunt de nodige instanties en personen 

uitnodigen voor een toelichting. Deze personen nemen evenwel niet deel aan het overleg.  

 

De vergaderingen hebben plaats na de gewone kantooruren.  

 

4. Geldigheid van de vergadering 

    Om geldig te vergaderen is geen quorum vereist. 

 

5. Beraadslaging en stemming 

 

Bij adviezen wordt gestreefd naar unanimiteit. Indien geen unanimiteit wordt bereikt, 

moeten de gemotiveerde minderheidsstandpunten bij de beslissing of het advies worden 

gevoegd. De gemotiveerde adviezen worden, eventueel aangevuld met de ondertekende 

minderheidsstandpunten, opgenomen in het vergaderverslag dat door de secretaris wordt 

opgemaakt en door de voorzitter en secretaris wordt getekend. 

 

6. Verslagen en adviezen 
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Het verslag van het LOF wordt opgesteld door de secretaris van het LOF en wordt binnen de 

30 dagen naar alle leden gemaild. 

Indien binnen een periode van 10 kalenderdagen na ontvangst geen schriftelijke 

opmerkingen via mail naar mobiliteit@ingelmunster.be worden overgemaakt, wordt het 

verslag verondersteld te zijn goedgekeurd.  

Het verslag is openbaar. 

 

7. Wisselwerking LOF en college van burgemeester en schepenen 

Dossiers met betrekking tot mobiliteit worden op initiatief van het college van burgemeester 

en schepenen voorgelegd aan het LOF. 

De vragen, adviezen en/of verslagen van het LOF worden steeds ter kennis gebracht van het 

college van burgemeester en schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt tegen het volgende overleg van het LOF 

een antwoord of motivatie met betrekking tot de uitgebrachte vragen of adviezen. 

 

Artikel 4: Werkingsmiddelen  

Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige werkingsmiddelen voor het LOF. 

 

Artikel 5: Deontologie 

Alle leden van het LOF en alle aanwezigen op de vergaderingen hebben de plicht tot discretie. De 

voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen het LOF naar buiten toe. 

 

Artikel 6: Duur van het mandaat 

Het mandaat in het LOF loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de 

gemeenteraad maar blijft geldig tot het LOF effectief vernieuwd is. 

Ten laatste binnen de zes maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt een nieuw LOF 

samengesteld.  

Het mandaat neemt een einde door: 

- persoonlijk ontslag uit het LOF; 

- het ontslag uit de afvaardigende organisatie; 

- intrekking van het mandaat door de afvaardigende organisatie; 

- bij 3 afwezigheden zonder kennisgeving; 

 

Artikel 7: Wijziging huishoudelijk reglement 

Het LOF kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het voorstel op de agenda staat. 

Elke wijziging van het huishoudelijk reglement treedt in voege van zodra het door de gemeenteraad 

is vastgesteld. 
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