
 Gemeenteraad 

Zitting van 22 januari 2019 

Uittreksel 

 

 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, 
Evy Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 38 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 

Overwegende dat het aan de raden toekomt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vast te stellen; 

Overwegende dat het huishoudelijk reglement aanvullende en specifieke maatregelen ten aanzien van 
genoemd artikel over de werking van de raden aangeeft; 

Gelet op artikel 74 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 

Overwegende dat dit huishoudelijk reglement van toepassing wordt gemaakt op de raad voor 
maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat, in voorkomend geval en waar van toepassing, in die bepalingen 
de volgende woorden worden gelezen als volgt: 
1° "de gemeente" als "het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn"; 
2° "gemeenteraad" als "raad voor maatschappelijk welzijn"; 
3° "gemeenteraadslid" als "lid van de raad voor maatschappelijk welzijn"; 
4° "gemeenteraadsleden" als "leden van de raad voor maatschappelijk welzijn"; 
5° "college van burgemeester en schepenen" als "vast bureau"; 
6° "burgemeester" als "voorzitter van het vast bureau"; 
7° "schepen" als "lid van het vast bureau"; 

Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement; 

Gelet op het voorstel van amendement ingediend door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, ingediend 
op 17 januari 2019; 

Overwegende dat in dit amendement wordt voorgesteld dat de fracties van de gemeenteraad de 
gelegenheid krijgen tot bijeenkomst in de lokalen van het gemeentehuis; 

Gaat over tot de stemming over het amendement; 

BESLUIT: 

Met 
8 stemmen ja (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
13 stemmen nee (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 

Het amendement wordt verworpen. 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Het huishoudelijk reglement wordt van toepassing verklaard voor de zittingen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, mits bekrachtiging door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 3 – Dit reglement vervangt alle voorgaande huishoudelijke reglementen. 



 

 

 

Artikel 4 – Deze beslissing treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht tot en met de volgende installatie van 
de gemeenteraad in 2025. 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean Pierre Deven 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 23 januari 2019 

 

ir. Dominik Ronse 


