
 Gemeenteraad 
Zitting van 19 februari 2019 

Notule 
 

Aanwezig: 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, 
Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Carine Geldhof: raadslid 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, meldt dat mevrouw Carine Geldhof, raadslid, verontschuldigd is 
wegens ziekte. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

VEILIGHEID 
2.  Kennis nemen van de beslissing van de deputatie van de provincieraad van West-

Vlaanderen van 24 januari 2019 houdende geldigverklaring van de verkiezing van de 
politieraadsleden 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Provinciedecreet; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus; 
Gelet op de het Decreet over het Lokaal bestuur; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad 
van de leden van de politieraad; 

Gelet op de verkiezing in de gemeenteraad van 2 januari 2019 van 4 raadsleden en hun opvolgers 
voor de politieraad van de politiezone Midow; 

Gelet op het besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende geldigverklaring van de 
verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Ingelmunster voor de politieraad van de 
politiezone Midow; 

Op voorstel van de Burgemeester; 
NEEMT KENNIS 
Van het besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende geldigverklaring van de verkiezing van de 
effectieve leden en opvolgers van de gemeente Ingelmunster voor de politieraad van de politiezone Midow. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
3.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de vervoerregioraad 

van de Vervoerregio Roeselare 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van 

decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 

grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s; 
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Ingelmunster deel uitmaakt van de vervoerregio Roeselare; 
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 

opgemaakt; 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 

vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze 

wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio; 
dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, 
de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake 
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met 
uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het 
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio; 

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de 
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (onder meer uit het 
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De gemeenteraad vaardigt de burgemeester af als vertegenwoordiger van de gemeente naar de 

vervoerregioraad. De bevoegde schepen voor mobiliteit treedt op als plaatsvervanger. 
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Artikel 2 – De gemeenteraad vaardigt de ambtenaar mobiliteit af naar de ambtelijke werkgroep/stuurgroep. 
De algemeen directeur is plaatsvervanger. 

Artikel 3 – De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Roeselare. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of 
voor de voorbereiding van concrete projecten. 

Artikel 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt  belast met de uitvoering van dit besluit. 
Artikel 5 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Roeselare 

(vervoerregio.roeselare@vlaanderen.be) en aan de DVV Midwest op dvv-midwest@midwest.be. 

WATER 
4.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in Infrax West; 
Gelet op de statuten van Infrax West; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

Infrax West; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering; 
Overwegende dat het gaat over een vertegenwoordiger in het regionaal bestuurscomité West-

Vlaanderen en Kempen; 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat de gemeente ook een kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur kan 

voordragen; 
Overwegende dat dit een bezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Ann 

Vandevelde, raadslid, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Lucas 
Staes, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 
schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger in het regionaal bestuurscomité West-Vlaanderen en Kempen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 
schepen, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Mevrouw Ann Vandevelde, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van Infrax West. 

Artikel 2 – De heer Lucas Staes, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van Infrax West. 

Artikel 3 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster in het regionaal bestuurscomité Centrum van Infrax West. 

Artikel 4 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van Infrax West. 
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5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 maart 
2019 van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan Infrax West; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 15 januari 2019 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van Infrax West van 26 maart 2019 om 18.00 uur in het Fluviusgebouw te Torhout; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van Ann 

Vandevelde als effectief en van Lucas Staes als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
Gelet op gemeld schrijven van Infrax West en met opgave van volgende agenda voor de vergadering: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Infrax West van 26 maart 2019 om 

18.00 uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
Infrax West van 26 maart 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering 
van Infrax West van 26 maart 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan Infrax West. 

6.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de Watergroep 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de Watergroep; 
Gelet op de statuten van de Watergroep; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

de Watergroep; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Carine Geldhof, 

raadslid, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Dominik Ronse, 
algemeen directeur als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het gaat over een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van de 

drinkwaterdiensten; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Martine 

Verhamme, schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van de 
drinkwaterdiensten; 
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Overwegende dat dit een bezoldigd mandaat is; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Mevrouw Carine Geldhof, raadslid, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 

gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de Watergroep. 

Artikel 2 – De heer Dominik Ronse, algemeen directeur, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de 
Watergroep. 

Artikel 3 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster in het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdiensten van de Watergroep. 

NUTSVOORZIENINGEN 
7.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van Gaselwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in Gaselwest; 
Gelet op de statuten van Gaselwest; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

Gaselwest; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering; 
Overwegende dat het gaat over een vertegenwoordiger in het regionaal bestuurscomité Centrum; 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat de gemeente ook een kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur kan 

voordragen; 
Overwegende dat dit een bezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jean Pierre 

Deven, voorzitter van de gemeenteraad, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 
de heer Jan Rosseel, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Kurt Windels, 
burgemeester, aan te wijzen als vertegenwoordiger in het regionaal bestuurscomité Centrum; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Kurt Windels, 
burgemeester, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De heer Jean Pierre Deven, voorzitter van de gemeenteraad, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van Gaselwest. 
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Artikel 2 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van Gaselwest. 

Artikel 3 – De heer Kurt Windels, burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster in het regionaal bestuurscomité Centrum van Gaselwest. 

Artikel 4 – De heer Kurt Windels, burgemeester, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van Gaselwest. 

8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 25 maart 
2019 van Gaselwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan Gaselwest; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 21 december 2018 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van Gaselwest van 25 maart 2019 om 18.00 uur in Domein Maelstede te Kuurne; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van Jean Pierre 

Deven als effectief en van Jan Rosseel als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
Gelet op gemeld schrijven van Gaselwest en met opgave van volgende agenda voor de vergadering: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest van 25 maart 2019 om 

18.00 uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
Gaselwest van 25 maart 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering 
van Gaselwest van 25 maart 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan Gaselwest. 

9.  Bevestigen van de beheersoverdracht en het onderschrijven van één aandeel A in de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde Infrax West door de 

gemeente Ingelmunster in de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2018, is voorzien in een 
beheersoverdracht met betrekking tot het statutair personeel richting Fluvius opdrachthoudende vereniging 
vanaf 1 april 2019; 

Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius opdrachthoudende vereniging van 17 januari 
2019 omtrent deze beheersoverdracht; 

Op voorstel van de Burgemeester; 
BESLUIT:  
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eenparig 
Artikel 1 – De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair personeel van 

Infrax West, zoals opgenomen in de statuten van Infrax West die werden goedgekeurd op 26 
juni 2018, te bevestigen. 

Artikel 2 – Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79 euro te 
onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius opdrachthoudende vereniging. 

Artikel 3 – Fluvius opdrachthoudende vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing voor te 
leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en, onder meer, kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius opdrachthoudende 
vereniging. 

10.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de opdrachthoudende vereniging Fluvius; 
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Fluvius; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

de opdrachthoudende vereniging Fluvius; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat de gemeente geen kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur wenst voor 

te dragen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jean Pierre 

Deven, voorzitter van de gemeenteraad, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 
de heer Jan Rosseel, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De heer Jean Pierre Deven, voorzitter van de gemeenteraad, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius. 

Artikel 2 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius. 

FACILITY 
11.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van TMVS dv 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de dienstverlenende vereniging TMVS; 
Gelet op de statuten van de TMVS dv; 
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Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 
TMVS dv; 

Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering; 

Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het gen kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur wordt voorgedragen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Steven De 

Maesschalck, raadslid, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en mevrouw Nadine 
Verheye, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De heer Steven De Maesschalck, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van TMVS dv. 

Artikel 2 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van TMVS dv. 

12.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 20 maart 
2019 van TMVS dv 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan TMVS dv; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 18 januari 2019 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 om 18.00 uur in Flanders Expo te Gent; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van Steven De 

Maesschalck als effectief en van Nadine Verheye als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
Gelet op gemeld schrijven van TMVS dv en met opgave van volgende agenda voor de vergadering: 

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen 
3. Benoeming raad van bestuur 
4. Mededelingen; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 om 

18.00 uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
TMVS dv van 20 maart 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
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onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering 
van TMVS dv van 20 maart 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan TMVS dv. 

AFVAL 
13.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de opdrachthoudende vereniging IVIO; 
Gelet op de statuten van IVIO; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

IVIO; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het gaat over een kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 
Overwegende dat dit een bezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Evy Becquart, 

raadslid, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Diederik 
Vanderheeren, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Nadine 
Verheye, schepen, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Mevrouw Evy Becquart, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van IVIO. 

Artikel 2 – De heer Diederik Vanderheeren, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van IVIO. 

Artikel 3 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van IVIO. 

14.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 18 maart 
2019 van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan IVIO; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 22 januari 2019 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van IVIO van 18 maart 2019 om 18.00 uur in het IVIOgebouw te Izegem; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van Evy Becquart 

als effectief en van Diederik Vanderheeren als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
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Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda voor de vergadering: 
1. Benoeming leden raad van bestuur 
2. Aktename van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 
raad van bestuur 
3. Varia; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 18 maart 2019 om 18.00 

uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
IVIO van 18 maart 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
18 maart 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan IVIO. 

VOLKSGEZONDHEID 
15.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de algemene 

vergadering van het Logo Midden-West-Vlaanderen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de algemene vergadering van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen; 
Overwegende dat de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder kan afvaardigen voor de raad van 

bestuur van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen. 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 

schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 
schepen, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw Logo Midden-
West-Vlaanderen; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen. 
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Artikel 2 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster 
in de algemene vergadering van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen. 

Artikel 3 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen. 

WONEN 
16.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van de Mandelbeek cv 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de Mandelbeek cv; 
Gelet op de statuten van de Mandelbeek cv; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

de Mandelbeek cv; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 juni 2015 houdende voordracht van een 

kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek cvba; 
Overwegende dat de heer Enigo Vandendriessche werd voorgedragen ter voleindiging van het 

mandaat van de heer Kurt Windels, voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 2013; 
Overwegende dat het gaat over het voleindigen van het mandaat van bestuurder namens de 

gemeente Ingelmunster tot aan de algemene vergadering van de Mandelbeek cv van 28 mei 2019; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Katrien 

Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, aan te wijzen als 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur ter vervanging van de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, en 
ter voleindiging van het mandaat dat eindigt met de algemene vergadering van de Mandelbeek cv op 28 mei 
2019; 

Overwegende dat dit een bezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat de Mandelbeek cv in de loop van het voorjaar 2019 gefuseerd wordt met de 

Izegemse bouwmaatschappij; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

de organisatie na fusie; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Kurt Windels, 

burgemeester, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en mevrouw Ann 
Vandevelde, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het gaat over een kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Katrien 

Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, aan te wijzen als 
kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 

Overwegende dat dit een bezoldigd mandaat is; 
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 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
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Artikel 1 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de 
raad van bestuur van de Mandelbeek cv ter vervanging van de heer Enigo Vandendriessche, 
raadslid, en ter voleindiging van het mandaat dat eindigt met de algemene vergadering van de 
Mandelbeek cv op 28 mei 2019. 

Artikel 2 – De heer Kurt Windels, burgemeester, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de organisatie na fusie. 

Artikel 3 – Mevrouw Ann Vandevelde, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van organisatie na fusie. 

Artikel 4 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de 
raad van bestuur van de organisatie na fusie. 

17.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de welzijnsvereniging Woondienst Regio 

Izegem; 
Gelet op de statuten van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem; 
Overwegende dat de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigers moeten 

afvaardigen in de bestuursorganen van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem; 
Overwegende dat, aangezien de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn een 

overeenstemmende samenstelling hebben, de gemeenteraad namens de raad voor maatschappelijk welzijn 
in dit dossier kan beslissen; 

Overwegende dat het gaat over één vertegenwoordiger uit de gemeenteraad en twee 
vertegenwoordigers uit de raad voor maatschappelijk welzijn voor de algemene vergadering; 

Overwegende dat het gaat over één vertegenwoordiger uit de gemeenteraad en één 
vertegenwoordiger uit de raad voor maatschappelijk welzijn voor de raad van bestuur en dat deze twee 
vertegenwoordigers gekozen moeten worden uit de 3 eerder genoemde vertegenwoordigers; 

Overwegende dat het gaat over één vertegenwoordiger uit de gemeenteraad voor het dagelijks 
bestuur; 

Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, tevens handelend als vast bureau, 

voorstelt om mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, aan te wijzen als de vertegenwoordiger van de gemeenteraad en mevrouw Martine 
Verhamme, schepen, en Enigo Vandendriessche, raadslid, als vertegenwoordigers van de raad voor 
maatschappelijk welzijn in de algemene vergadering; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, tevens handelend als vast bureau, 
voorstelt om mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, aan te wijzen als de vertegenwoordiger van de gemeenteraad en mevrouw Martine 
Verhamme, schepen,  als vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn in de raad van 
bestuur; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, tevens handelend als vast bureau, 
voorstelt om mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, aan te wijzen als de vertegenwoordiger van de gemeenteraad in het dagelijks bestuur; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster, namens de 
gemeenteraad, in de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem. 
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Artikel 2 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, en Enigo Vandendriessche, raadslid, worden aangeduid 
als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster, namens de raad voor maatschappelijk 
welzijn, in de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem. 

Artikel 3 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster, namens de 
gemeenteraad, in de raad van bestuur van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem. 

Artikel 4 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster, namens de raad voor maatschappelijk welzijn, in de raad van bestuur van de 
welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem. 

Artikel 5 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster, namens de 
gemeenteraad, in het dagelijks bestuur van de welzijnsvereniging Woondienst Regio Izegem. 

18.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in het beheerscomité 
van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio Izegem 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de interlokale vereniging Woonbeleid 

Regio Izegem; 
Gelet op de statuten van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio Izegem; 
Overwegende dat de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigers moeten 

afvaardigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio Izegem; 
Overwegende dat, aangezien de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn een 

overeenstemmende samenstelling hebben, de gemeenteraad namens de raad voor maatschappelijk welzijn 
in dit dossier kan beslissen; 

Overwegende dat het gaat over één vertegenwoordiger uit de gemeenteraad en één 
vertegenwoordiger uit de raad voor maatschappelijk welzijn voor het beheerscomité; 

Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, tevens handelend als vast bureau, 

voorstelt om mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, aan te wijzen als de vertegenwoordiger van de gemeenteraad en mevrouw Martine 
Verhamme, schepen, als vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn in het beheerscomité; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster, namens de 
gemeenteraad, in het beheerscomité van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio Izegem. 

Artikel 2 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster, namens de raad voor maatschappelijk welzijn, in het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Woonbeleid Regio Izegem. 

CULTUUR 
19.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van projectvereniging BIE 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
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Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de projectvereniging BIE; 
Gelet op de statuten van projectvereniging BIE; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de raad van bestuur van 

BIE; 
Overwegende dat het gaat over een stemgerechtigde vertegenwoordiger uit de meerderheidsfractie 

en vertegenwoordiger met raadgevende stem uit de fracties van de minderheid; 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Nadine 

Verheye, schepen, aan te wijzen als stemgerechtigde vertegenwoordiger in de raad van bestuur en Bart 
Buyse als vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als stemgerechtigd vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van BIE. 

Artikel 2 – De heer Bart Buyse, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger met raadgevende stem van 
de gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van BIE. 

DIENSTVERLENING 
20.  Afschaffen van het reglement op het toekennen en het gebruiken van de 

verenigingscheques 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 tot goedkeuren van het 

reglement op het toekennen en het gebruiken van verenigingscheques; 
Gelet op het feit dan weinig nieuwe inwoners gebruik maken van de verenigingscheques; 
Overwegende dat het de bedoeling is om de verwelkoming van de nieuwe inwoners op een andere 

wijze te organiseren; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Het reglement van 17 december 2013 op het toekennen en het gebruiken van 

verenigingscheques wordt buiten werking gesteld. 

Artikel 2 – De eerder uitgedeelde verenigingscheques kunnen nog ingewisseld worden tot aan hun 
vervaldatum. 

IT 
21.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van Cipal DV 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in Cipal DV; 
Gelet op de statuten van Cipal DV; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

Cipal DV; 
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Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering; 

Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat geen kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur voorgedragen wordt; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 

schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en mevrouw Nadine Verheye, 
schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van Cipal DV. 

Artikel 2 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van Cipal DV. 

22.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 22 maart 
2019 van Cipal DV 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan Cipal DV; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 22 januari 2019 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van Cipal DV van 22 maart 2019 om 10.30 uur in seminariecomplex De Vesten te 
Laakdal en, simultaan, in seminariecentrum Aula Schaubroeck te Nazareth; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van Jan Rosseel als 

effectief en van Nadine Verheye als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
Gelet op gemeld schrijven van Cipal DV en met opgave van volgende agenda voor de vergadering: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal DV van 22 maart 2019 om 

10.30 uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
Cipal DV van 22 maart 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
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onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering 
van Cipal DV van 22 maart 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan Cipal DV. 

SOCIALE ZAKEN 
23.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de beleidsgroep van 

het Energiehuis WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente en het OCMW Ingelmunster deelnemen in de beleidsgroep 

Energiehuis WVI; 
Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger moet afvaardigen voor de beleidsgroep 

Energiehuis WVI; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn een vertegenwoordiger moet afvaardigen voor 

de beleidsgroep Energiehuis WVI; 
Overwegende dat het gaat om twee effectieve vertegenwoordigers, die zowel mandataris als 

ambtenaar kunnen zijn; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, tevens handelend als vast bureau, 

voorstelt om mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger voor de gemeente en Christine Vandevoorde, 
coördinator sociale dienst, als kandidaat-vertegenwoordiger voor het OCMW in de beleidsgroep Energiehuis 
WVI; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de 
beleidsgroep Energiehuis WVI. 

Artikel 2 – Christine Vandevoorde, coördinator sociale dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van 
het OCMW Ingelmunster in de beleidsgroep Energiehuis WVI. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
24.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 

van de dienstverlenende vereniging Midwest (DVV Midwest) 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de dienstverlenende vereniging Midwest 

(DVV Midwest); 
Gelet op de statuten van de DVV Midwest; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

de DVV Midwest; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering; 
Overwegende dat het gaat over een kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 
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Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jean-Pierre 

Deven, voorzitter van de gemeenteraad, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 
mevrouw Nadine Verheye, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Kurt Windels aan 
te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter van de gemeenteraad, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de DVV 
Midwest. 

Artikel 2 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de DVV Midwest. 

Artikel 3 – De heer Kurt Windels, burgemeester, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van de DVV Midwest. 

25.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 februari 
2019 van de DVV Midwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging Midwest (DVV 

Midwest); 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 20 december 2018 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van de DVV Midwest van 26 februari 2019 om 18.30 uur in het Streekhuis te 
Roeselare; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van de heer Jean 

Pierre Deven als effectief en van mevrouw Nadine Verheye als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
Gelet op gemeld schrijven van de DVV Midwest en met opgave van volgende agenda voor de 

vergadering: 
1. Werking DVV Midwest 
2. Goedkeuring verslag (buitengewone) algemene vergadering 18 december 2018 
3. Vaststelling samenstelling algemene vergadering 
4. Benoeming leden van de raad van bestuur 
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 
raad van bestuur 
6. Vaststelling jaarlijkse werkingsbijdrage voor DVV Midwest 
7. Stand van zaken statutenwijziging; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
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Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 26 februari 2019 

om 18.30 uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
DVV Midwest van 26 februari 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering 
van de DVV Midwest van 26 februari 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan de DVV Midwest. 

26.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt in de dienstverlenende vereniging WVI; 
Gelet op de statuten van de WVI; 
Overwegende dat de gemeenteraad vertegenwoordigers moet afvaardigen in de bestuursorganen van 

de WVI; 
Overwegende dat het gaat over een effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat geen kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur wordt voorgedragen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Trui Lambrecht, 

schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en mevrouw Carine Geldhof, 
raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van de WVI. 

Artikel 2 – Mevrouw Carine Geldhof, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de WVI. 

27.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 28 februari 
2019 van de WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de WVI; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen op 7 januari 2019 om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van de WVI van 28 februari 2019 om 18.30 uur in centrum d’Abdij te Asebroek; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 tot afvaardiging van Trui Lambrecht 

als effectief en van Carine Geldhof als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
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Gelet op gemeld schrijven van de WVI en met opgave van volgende agenda voor de vergadering: 
1. Goedkeuren verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december 2018 
2. Benoeming leden raad van bestuur 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 
raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
4. Goedkeuring code van goed bestuur 
5. Mededelingen; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de WVI van 28 februari 2019 om 

18.30 uur goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
de WVI van 28 februari 2019 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering 
van de WVI van 28 februari 2019 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze te bezorgen aan de WVI. 

Bijkomende punten 

SPORT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 12 februari 

2019 met de betrekking tot het voorzien van een ballenvangnet langs het vierde 
voetbalterrein 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Soenens, raadslid, die het volgende toelicht. 
Kan de gemeente een ballenvangnet voorzien langs het vierde voetbalterrein ter hoogte van de 
achterliggende waterpartij, dit op vraag van een aantal voetbalclubs met het oog op de veiligheid? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Jan Rosseel, schepen, die het volgende antwoordt. 
Momenteel zijn we bezig met de opmaak van ons beleidsplan. Hierin komt ook onze visie voor alle 
toekomstige investeringen op en rond het gemeentelijk sportpark. Zo weten we al dat later dit jaar zal 
gestart worden met de heraanleg van de parking die zal aansluiten op de brouwerijsite. Verder hebben we, 
zoals reeds gekend, de ambitie om een nieuw zaaldeel op te richten, maar ook om te bekijken of andere 
infrastructuren zoals omheiningen en verhardingen kunnen aangepakt worden indien dit nodig en 
verantwoord blijkt. Het is immers onze bedoeling om verder te evolueren tot een kwalitatief hedendaags 
sportpark. 
Wat uw specifieke vraag betreft kan ik melden dat de huidige situatie reeds meerdere tientallen jaren 
ongewijzigd is en hieromtrent ook nooit grote problemen werden gemeld. Maar ik zal uw vraag mee 
opnemen in de toekomstvisie voor het volledige sportpark. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad stelt de heer Enigo 
Vandendriessche, raadslid, de vraag, naar aanleiding van de verschenen persberichten, wat er aan de hand 
is in de gemeentelijke lagere school ‘De Wingerd’. 
De heer Kurt Windels, burgemeester, meldt dat hij hierover toelichting zal geven in besloten zitting na de 
raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, schorst de zitting van de gemeenteraad, zodat de raad voor 
maatschappelijk welzijn kan plaatsvinden, om 21.00 uur. 
De heer Jean Pierre Deven, voorzitter, herneemt de zitting van de gemeenteraad om 21.10 uur in 
beslotenheid. 
Hij geeft het woord aan Kurt Windels, burgemeester, die een toelichting geeft over de situatie in de 
gemeentelijke lagere school ‘De Wingerd’ naar aanleiding van het vrijwillig ontslag van de heer Lieven 
Dejonckheere, directeur. 
 
De zitting werd afgerond om 21.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 
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