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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 mei 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 23 april 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 de jaarverslagen en de jaarrekening van de projectvereniging BIE voor het 
boekjaar 2018 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In overeenstemming met het Decreet over het Lokaal bestuur en de statuten van de projectvereniging BIE neemt 
de gemeenteraad kennis van de jaaroverzichten van de samenwerkingsverbanden vallende onder BIE, zijnde TERF, 
Broere, Uit in Midwest en Radar. 

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 23 mei 2019 van Fluvius 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius van 23 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 Fluvius.  

4.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de algemene 
vergadering van Zefier cvba 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van Zefier cvba duidt de gemeenteraad Jean 
Pierre Deven aan als effectief en Jan Rosseel als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
Dit mandaat is niet bezoldigd. 

5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 11 juni 2019 van TMVS 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 11 juni 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 TMVS.  



6.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor overdracht van onroerende goederen  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
voor de verwerving van een perceeltje grond goed. Deze verwerving van 4a28ca past in de 
waterbeheersingswerken aan de Mispelaaarbeek. 

7.  Invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In overeenstemming met het sectoraal akkoord 2008-2013 afgesloten met de vakorganisaties keurt de 
gemeenteraad de invoering van een tweede pensioenpijler voor haar contractanten goed. Het betreft 1% op het 
voor pensioen in aanmerking komend jaarloon. 

8.  Vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt, in uitvoering van artikel 161 van het Decreet over het Lokaal bestuur, het gezamenlijk 
organogram van gemeente en OCMW vast. Deze nieuwe organisatiestructuur wordt ingevoerd naar aanleiding van 
de inkanteling van de diensten van het OCMW in de gemeente. 

9.  Goedkeuren van de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 186 van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de gemeenteraad een nieuwe 
gezamenlijke rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente en OCMW vast. Dit was noodzakelijk door de 
inkanteling van het OCMW in de gemeente. 

10.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de beschikking van het arbeidsrecht keurt de gemeenteraad een aantal aanpassingen aan het 
arbeidsreglement goed. Dit was noodzakelijk in functie van de aanpassingen die worden doorgevoerd aan het 
organogram en aan de rechtspositieregeling. 



11.  Aanstellen van twee vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster en twee 
vertegenwoordigers van het OCMW in het toezichtscomité voor de opvolging van de exploitatie van 
de buitenschoolse kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad stelt vier vertegenwoordigers aan in het toezichtscomité. Het betreft, namens de gemeente, 
Stijn Goemaere en Enigo Vandendriessche, en, namens het OCMW, Sylvie Viaene en Els Leysen. Zij houden 
toezicht op de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


