
Gemeenteraad 

Zitting van 23 april 2019 

 

 

 

 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 23 april 2019 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  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 26 maart 2019 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Kennis nemen van het beleidsprogramma van de gemeente en het OCMW van Ingelmunster 

voor de legislatuur 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In voorbereiding van de participatiefase voor de opmaak van het meerjarig beleidsplan 2020-2025 geeft het 
college van burgemeester en schepenen het beleidsprogramma ter kennis aan de gemeenteraad en vervolgens aan 
de bevolking. 

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 20 mei 2019 van IVIO 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 20 mei 2019 goed en stelt het 
mandaat vast van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster overeenkomstig het decreet over het 
lokaal bestuur en de statuten van IVIO.  

4.  Aanvaarden van een schenking in het kader van een archeologisch onderzoek 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad aanvaardt de overdracht via schenking van de archeologische vondsten bij de aanleg van het 
bedrijventerrein Zandberg. Het beheer ervan wordt overgedragen aan Radar, de intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddienst. 



5.  Goedkeuren van de dotatie aan de politiezone MIDOW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst keurt de 
gemeenteraad de dotatie 2019 aan de politiezone Midow goed. Dit bedrag 842.128 euro, 4% stijging ten opzichte 
van vorig jaar, werd eerder al opgenomen in het gemeentebudget van 2019. 

6.  Vaststellen van de jaarrekening 2018 van de gemeente Ingelmunster 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast overeenkomstig artikel 206 van het Decreet over het Lokaal 
bestuur. De jaarrekening 2018 sluit af met een resultaat op kasbasis van 7.427.295 euro en een 
autofinancieringsmarge van 2.318.614 euro. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, per mail van 15 april 

2019 met betrekking tot de toestand en de toekomst van het rond punt Meulebekestraat–N50/Ring 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het betreft een vraag over de gevaarlijke toestand en de toekomst van het rond punt in de Meulebekestraat–
N50/Ring. 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne raadslid, per mail van 17 april 2019 

met betrekking tot de organisatie van de adviesraden in deze legislatuur 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

Het betreft een vraag hoe in deze legislatuur de verschillende adviesraden georganiseerd zullen worden. 

T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 18 

april 2019 over het inzetten van de renovatiecoach 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het betreft een vraag over het inzetten van de renovatiecoach, de bekomen subsidie en de uitbreiding van uren. 

T4. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 18 

april 2019 over de zoektocht naar animatoren voor de speelpleinwerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het betreft een vraag of ook in Ingelmunster de zoektocht naar animatoren voor de speelpleinwerking lastig 
verloopt en wat er wordt gedaan om dit aan te pakken. 



T5. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 18 

april 2019 over de beleidsintenties omtrent het woonreservegebied in de Izegemstraat 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het betreft de vraag of het beleidsstandpunt ingenomen tijdens de vorige legislatuur in deze legislatuur 
gehandhaafd blijft. 

 

De burgemeester, 

 

 

Kurt Windels 


