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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 oktober 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 17 september 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 goedkeuring van de jaarrekening 2018 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

In uitvoering van artikel 332 van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt de gemeenteraad kennis van de 
goedkeuring zonder voorwaarden door de Gouverneur van de jaarrekening 2018 van de gemeente. 

3.  Aanvaarden van het aanbod van Fluvius met betrekking tot de overdracht van de openbare 
verlichting aan Gaselwest 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad beslist om het aanbod van Fluvius tot overdracht van de openbare verlichting aan de 
distributienetbeheerder Gaselwest te aanvaarden. Hiermee kan de gemeente realiseren dat tegen 2030 de 
openbare verlichting volledig verled is. Voor de overdracht ontvangt de gemeente Ingelmunster 116.824 euro in 
cash en 350.471 euro in OV-aandelen bij Gaselwest. 

4.  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 
goed voor de kosteloze grondafstand van een perceel grond voor opname in het openbaar domein. 

6.  Goedkeuren van een garantieverklaring ten aanzien van Zefier cvba 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt een garantieverklaring ten aanzien van Zefier cvba goed. Met deze garantieverklaring stelt 
de gemeente zich borg voor de schuldfinanciering die in voorkomend geval nodig is indien de gemeente intekent 
op strategische participaties van Zefier cvba in groenestroomprojecten. 

De burgemeester, 

 
 
 
Kurt Windels 


