
 Gemeenteraad 
Zitting van 22 december 2020 

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, Dries Couckuyt, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, na aanpassing 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de artikels 38 en 74 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2019 houdende goedkeuren van het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
Gelet op het kader voor vergaderingen van bestuursorganen van lokale besturen opgesteld door het 

Agentschap Binnenlands Bestuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 
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, na aanpassing; 
Overwegende dat de voorstellen tot aanpassingen zich situeren op twee vlakken; 
Overwegende, ten eerste, de goedkeuring van het participatiereglement in de gemeenteraad van 17 

november 2020; 
Overwegende dat als gevolg daarvan een aantal bepalingen van het huishoudelijk reglement moeten worden 

aangepast aan de beslissing van 17 november 2020; 
Overwegende, ten tweede, in het geval de raden door omstandigheden op virtuele wijze doorgang moeten 

vinden, de nodige afspraken er voor moeten zorgen dat dit zonder discussie kan verlopen; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-
Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – In artikel 2, §2 van het huishoudelijk reglement van 22 januari 2019 wordt ‘adviesraad’ vervangen door 

‘participatieraad’. 
Artikel 2 – Artikel 4 van het huishoudelijk reglement van 22 januari 2019 wordt vervangen door volgende bepaling: 

‘In de notulen van de raden wordt opgenomen of een lid aanwezig is of verontschuldigd 
met of zonder kennisgeving.’. 



 
 
 
Artikel 3 – Het zesde lid van §5 van artikel 14 van het huishoudelijk reglement van 22 januari 2019 wordt 

vervangen door volgende bepaling: 
‘In de notulen van de zitting van de commissie wordt opgenomen of een lid aanwezig is of 
verontschuldigd met of zonder kennisgeving.’. 

Artikel 4 – Artikel 16 van het huishoudelijk reglement van 22 januari 2019 wordt vervangen door volgende 
bepaling: 
‘§ 1. – Voor verzoekschriften aan de organen van de gemeente wordt verwezen naar artikel 
9 en de artikels 28 tot en met 33 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 
2020 houdende goedkeuren van het participatiereglement. 
§ 2. – In uitvoering van artikel 33 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 
2020 houdende goedkeuren van het participatiereglement wordt het verzoekschrift aan de 
raden waarbij de indiener niet gehoord wenst te worden behandeld als kennisgeving, 
indien het verzoekschrift aan de raad werd gericht maar het onderwerp van het 
verzoekschrift niet onder de bevoegdheid van de raad ressorteert. 
§ 3. – In uitvoering van artikel 33 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 
2020 houdende goedkeuren van het participatiereglement wordt het verzoekschrift aan de 
raden waarbij de indiener niet gehoord wenst te worden behandeld als beslissing, indien 
het verzoekschrift aan de raad werd gericht en het onderwerp van het verzoekschrift onder 
de bevoegdheid van de raad ressorteert.’. 

Artikel 5 – Als artikel 16bis worden volgende bepalingen toegevoegd: 
‘§ 1. – Voor voorstellen en vragen van burgers aan de raden wordt verwezen naar artikel 9 
en de artikels 22 tot en met 27 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 
2020 houdende goedkeuren van het participatiereglement. 
§ 2. – Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering worden, in voorkomend 
geval, de voorstellen en vragen van burgers aan de raden behandeld, voorafgaand aan de 
behandeling van de toegevoegde punten overeenkomstig artikel 1, § 4 van dit reglement. 
§ 3. – De woordvoerder krijgt maximum 10 minuten voor de toelichting van het voorstel of 
vraag. Deze toelichting moet volledig aansluiten en overeenkomen met het verzoekschrift 
dat werd ingediend. 
Indien een digitale presentatie wordt gebruikt, dient deze bij de algemeen directeur of zijn 
gemachtigde te worden ingediend, ten laatste, om 12 uur van de vijfde dag voor het 
plaatsvinden van de raad. Deze presentatie wordt gevoegd bij de stukken van het dossier. 
§ 4. – Na het houden van de presentatie krijgen de raadsleden de mogelijkheid om 
informatieve vragen te stellen aan de woordvoerder, overeenkomstig artikel 3, § 3 van dit 
reglement. 
Na de vraagstelling gaat de woordvoerder plaatsnemen in het publiek. 
§ 5. – De raad doet eerst uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van het voorstel of 
vraag. 
Over voorstellen of vragen die een aangelegenheid betreffen die niet tot de bevoegdheid 
van de gemeente behoren, kan de raad beslissen hierover tussen te komen bij hogere of 
andere overheden. 
§ 6. – Behoort de aangelegenheid in het voorstel of vraag tot de bevoegdheid van de raad, 
dan beslist de raad op gemotiveerde wijze welk gevolg aan het voorstel of vraag wordt 
gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.‘. 

Artikel 6 – Als artikel 17 worden volgende bepalingen toegevoegd: 
‘§ 1. – In het geval er geen mogelijkheid is om fysiek te vergaderen met pers en publiek en 
met garantie op het respecteren van de hygiëne- en spatial distanceregels, kan de 
Burgemeester beslissen om een digitale raad te organiseren. 
In deze beslissing wordt gemotiveerd waarom een fysieke vergadering niet mogelijk is. 
§ 2. – De pers en het publiek moeten de digitale gemeenteraad kunnen volgen via een 
audiovisuele livestream. 
Via de gemeentelijke website www.ingelmunster.be wordt aan de pers en het publiek 
gecommuniceerd hoe de vergadering kan worden gevolgd via de livestream. 
§ 3. – In het geval een geheime stemming moet worden gehouden dient de procedure voor 
geheime stemming aan de noodzakelijke democratische voorwaarden te voldoen.‘. 



 
 
 
Artikel 7 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven een gecoördineerde versie van het huishoudelijk 

reglement op te stellen. 
Artikel 8 – Het huishoudelijk reglement van de raden, na aanpassing, treedt onmiddellijk in werking. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 23 december 2020 

 
ir. Dominik Ronse 


