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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 juni 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 het jaarverslag van de cvba BKI over het werkjaar 2018 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van 
Ingelmunster en de cvba BKI neemt de gemeenteraad kennis van het jaarverslag van het afgelopen boekjaar van 
Villa Max. 

3.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende verkeersveilige schoolomgevingen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de bepalingen van de wet op de politie van het wegverkeer een 
aanvullend reglement goed, met name de invoering van zone 30 in een deel van de Warandestraat en van 
fietsstraten in de Schoolstraat-Guido Gezellestraat en in de Hendrik Consciencestraat-Brigandsstraat in het kader 
van het verder verkeersveilig maken van de schoolomgevingen. 

4.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de fietspaden in de wijk 
Bruinbeekstraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de bepalingen van de wet op de politie van het wegverkeer een 
aanvullend reglement goed, met name de invoering van de nodige reglementering op de nieuwe fietspaden in de 
wijk van de Bruinbeekstraat. 



5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 24 juni 2019 van Infrax 
West 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Infrax West van 24 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 Infrax West.  

6.  Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 
2019 houdende goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering 
van 17 juni 2019 van Gaselwest 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad bekrachtigt een beslissing van het college van burgemeester en schepenen die bij uitzondering 
en onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad werd genomen. 

7.  Goedkeuren van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de Vlaamse codex ruimtelijke ordening de samenstelling van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening goed. Naast de aanstelling van een aantal experten zullen ook 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld worden aangeduid, na een oproep tot kandidaatstelling. 

8.  Goedkeuren van de prioriteitennota milieu en ruimtelijke ordening 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de regelgeving voor omgeving de prioriteitennota milieu en ruimtelijke 
ordening opnieuw goed. De prioriteiten voor de handhaving inzake leefmilieu, ruimtelijke ordening en omgeving 
werden aangepast na overleg met de bevoegde Vlaamse administratie.   

9.  Goedkeuren van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht 
voor de interlokale vereniging Woonbeleid regio Izegem 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor het intergemeentelijk woonbeleid 
van de regio Izegem goed. De samenwerking wordt verlengd tot eind 2025. 

10.  Goedkeuren van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor het sociaal 
verhuurkantoor Regio Izegem en voor 'Wonen en werken' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de verderzetting van de intergemeentelijke samenwerking goed binnen het sociaal 
verhuurkantoor en van het renovatieteam 'Wonen en werken'. De samenwerking wordt verlengd tot eind 2025. 



11.  Goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het woonbeleid regio Izegem 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Samen met de beslissingen inzake verlenging van de regionale samenwerking inzake het woonbeleid voor de regio 
Izegem, keurt de gemeenteraad een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid hiervoor goed. Het betreft een 
jaarlijkse subsidie van 151.000 euro voor een periode tot eind 2025. 

12.  Goedkeuren van de wijziging aan het gemeentelijk reglement voor de toekenning van een 
verbeterings- en energiebesparende premie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt een wijziging goed in het reglement voor de verbeterings- en energiebesparende premie 
voor woningen. Het betreft een aanpassing in het geval een CV-ketel bij hoogdringendheid dient te worden 
vervangen. 

13.  Goedkeuren van de wijziging van het reglement voor de toekenning van een 
aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen goed in het reglement voor de toekenning van een aanpassingspremie voor 
levenslang wonen. Het betreft een aanpassing in het geval een traplift bij hoogdringendheid dient te worden 
geïnstalleerd. 

14.  Goedkeuren van een kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
voor de kosteloze grondafstand van het openbaar domein na de afwerking van de inrichting van het 
bedrijventerrein Zandberg. 

15.  Goedkeuren van een bijkomende bovengebruiksvergunning voor percelen langs de 
ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een bijkomende bovengebruiksvergunning 
goed voor percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek. 



16.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met SV Ingelmunster vzw betreffende het 
voetbal te Ingelmunster 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met de nieuw opgerichte voetbalvereniging SV 
Ingelmunster voor een periode van 6 jaar eindigend in 2025 waarin het gebruik van de voetbalinfrastructuur op 
het gemeentelijke sportstadion wordt geregeld. 

17.  Goedkeuren van het beleidsprogramma voor de legislatuur 2019-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt het beleidsprogramma voor de legislatuur 2019-2025, nadat het werd voorgelegd aan de 
bevolking. Het vormt de inhoudelijke basis voor de vertaling in het financieel meerjarenplan 2019-2025.  

18.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 27 juni 2019 van Cipal DV 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Cipal DV van 27 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 Cipal DV.  

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

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van de WVI van 27 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 de WVI.  

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

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van de DVV Midwest van 25 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 de DVV Midwest.  



21.  Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad de eerste 
budgetwijziging voor 2019 goed. Deze budgetwijziging heeft een autofinancieringsmarge van 911.952 euro en een 
resultaat op kasbasis van 472.369 euro. 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


