
Gemeenteraad 
Zitting van 19 november 2019 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 19 november 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 22 oktober 2019 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Goedkeuren van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het beleidsprogramma voor de lopende legislatuur, een subsidie goed 
van maximaal 50 euro per persoon voor een gewone fiets of maximaal 100 euro per persoon voor een fiets met 
elektrische aandrijving, onder de voorwaarden zoals gesteld in het reglement.  

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 9 december 2019 van 
Infrax West 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Infrax West van 9 december 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. 

4.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 december 2019 van 
Gaselwest 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest van 12 december 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 Gaselwest. 



5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 10 december 2019 van 
Fluvius 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Fluvius van 10 december 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. 

6.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 10 december 2019 van 
TMVS 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 10 december 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.  

7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 9 december 2019 van 
IVIO 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 9 december 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.  

8.  Goedkeuren van het reglement voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de KBO 
voor startende ondernemingen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

In uitvoering van het beleidsprogramma 'de 10 grote werken - #iedereendoetmee' keurt de gemeenteraad een 
subsidiereglement goed waarmee startende ondernemingen ondersteund worden. Met name wil de gemeente het 
inschrijvingsgeld bij de KBO terugbetalen met kadobonnen van de gemeente. Hiermee wordt de lokale economie 
verder ondersteund. 

9.  Goedkeuren van het reglement met betrekking tot conformiteitsattesten voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

In uitvoering van het dossier met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking inzake wonen keurt de 
gemeenteraad een reglement goed waarbij de modaliteiten voor het uitreiken van conformiteitsattesten voor 
woningen worden aangepast zodat de doelstellingen inzake kwaliteit van woningen beter bereikt kunnen worden. 



10.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het reglement met betrekking tot de 
verbeteringspremie voor huurwoningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen goed aan het gemeentelijk reglement met betrekking tot de 
verbeteringspremie voor huurwoningen. Enerzijds wordt een conformiteitsattest verplicht gemaakt, anderzijds 
worden huurtarieven opgetrokken. 

11.  Goedkeuren van de wijzigingen aan het reglement tot toekenning van een aanpassingspremie 
voor het levenslang wonen in een woning 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het reglement levenslang wonen goed en introduceert daarmee de 
formule van het zorgwonen. 

12.  Goedkeuren van het zalenreglement 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen goed aan de reglementering waarbij zalen en lokalen van de gemeente 
kunnen worden gehuurd voor activiteiten. De wijzigingen aan het reglement hebben voornamelijk tot doel de 
werkwijze te vereenvoudigen en een knelpunten bij de werking weg te werken. 

13.  Goedkeuren van de overeenkomst met stad Izegem inzake Art'Iz 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, bij de start van de nieuwe legislatuur, de overeenkomst goed met de stad Izegem met 
betrekking tot het inrichten van een filiaal met 2 vestigingen te Ingelmunster van de stedelijke academie voor 
muziek en woord, Art'Iz. Hiermee wordt de continuïteit verzekerd voor de komende legislatuur. 

14.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 december 2019 van 
Cipal DV 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal DV van 12 december 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. 

15.  Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Amandus 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 43 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, keurt de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Amandus goed. Naast 



de exploitatie-uitgaven die in lijn liggen met de vroegere uitgaven, is er een investeringsbudget voorzien van 
47.000 euro voor het orgel en nieuwe kerkstoelen. 

16.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 17 december 2019 van de 
DVV Midwest 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 17 december 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. 

17.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 18 december 2019 van de 
WVI 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 18 december 
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. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Steven De Maesschalck, raadslid, per mail van 13 
november 2019 over de Gentstraat na de werken in de Oostrozebekestraat 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het betreft een vraag naar wat er zal gebeuren met de Gentstraat na de werken in de Oostrozebekestraat. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


