
Gemeenteraad 
Zitting van 17 december 2019 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 17 december 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 19 november 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 een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-
Vlaanderen voor het aanleggen van een wandelpad in de Mandelmeersen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt het addendum goed bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 28 mei 2018 met 
de provincie West-Vlaanderen voor het aanleggen van een wandelpad in de Mandelmeersen. Door dit addendum 
wordt een akkoord bekomen voor het verwerven van ongeveer 39.000 euro subsidie, ondanks de vertraging op de 
uitvoering van dit dossier. 

3.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Europawijk 

 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 betrekking tot de Europawijk. Het betreft het aanbrengen van asverschuivingen en 
verdrijvingsvakken om de rijsnelheid in de wijk te reduceren. Ook worden de aanwezige parkings duidelijker 
gestructureerd. 

4.  Goedkeuren van de verlenging van IVIO 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2019 
en keurt de verlenging goed van de samenwerking met de dienstverlenende vereniging IVIO voor de komende 18 
jaar, nadat de huidige duurtijd per 31 december 2019 komt te vervallen. IVIO staat zeer succesvol in voor de 
ophaling en verwerking van het huishoudelijk afval van de gemeente. 



5.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis Vlaanderen voor een 
hartveilige gemeente 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met het Rode Kruis Vlaanderen waarmee ze de 
erkenning als 'Hartveilige gemeente' die reeds over twee jaar werd bekomen, kan verlengen voor de komende 
twee jaar, aangezien alle verplichtingen vervuld blijven. 

6.  Samenstellen van  de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) voor de 
legislatuur 2019-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt, in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening of GECORO samen. De GECORO is een officieel adviesorgaan, bestaande uit 9 
deskundigen (als effectief of plaatsvervanger) en 6 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, dat 
de gemeente bijstaat in planologische dossiers. 

7.  Goedkeuren van de aanvraag tot wijziging van de erkenning en van het geactualiseerd 
beleidsplan van IOED RADAR voor de periode 2021-2026 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur, de wijzigingen goed in verband 
met de samenwerkingsmodaliteiten van de intergemeentelijke erfgoeddienst Radar. Aangezien vanaf 2021 IOED 
Radar ingekanteld wordt in de DVV Midwest en de gemeente Wingene toetreedt tot de samenwerking is een 
aanpassing van het erkenningsdossier nodig. 

8.  Aanwijzen van een omgevingsambtenaar 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad wijst, overeenkomstig het decreet betreffende de omgevingsvergunning, bijkomend een 
omgevingsambtenaar aan. Naast Frank Benoit en Patricia Ryelandt wordt ook Christophe Wyckhuys toegevoegd, 
dit om de veelheid van omgevingsvergunningsaanvragen te kunnen verwerken en de dienstverlening op peil te 
houden. 

9.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor 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 een kosteloze grondafstand goed. Deze verwerving geschiedt voor openbaar nut in het kader en uitvoering 
van het bronwfieldconvenant nummer 153 ter realisatie van gemeenschapsvoorzieningen door de gemeente 
Ingelmunster.  



10.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een 
verkoopbelofte goed die kadert in de realisatie van de aanleg van een ecologisch wandelpad in de Mandelmeersen. 

11.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een 
verkoopbelofte goed die kadert in de realisatie van de aanleg van een ecologisch wandelpad in de Mandelmeersen. 

12.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een 
verkoopbelofte goed die kadert in de aanleg van een hondenweide. 

13.  Goedkeuren van de overeenkomst met de stad Tielt betreffende de oprichting van de 
interlokale vereniging Stedelijke Kunstacademie Tielt 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur en op voorstel van de stad Tielt de 
samenwerking goed, via een interlokale vereniging, voor het organiseren van een filiaal te Ingelmunster van de 
kunstacademie van Tielt. Naast Ingelmunster zijn er ook filialen in Dentergem en Wingene. 

14.  Vaststellen van een vrijstelling of vermindering op een retributie 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur, de vrijstelling goed op de retributie 
voor kleine huisvuilzakken. Mensen met incontinentie of met financiële problemen kunnen, per kwartaan, 1 rol van 
10 kleine huisvuilzakken gratis bekomen in de verdeelpunten van gemeente en OCMW. 

15.  Goedkeuren van de dotatie 2020 voor de politiezone MIDOW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving met betrekking tot 
de politiediensten, de exploitatietoelage aan de politiezone MIDOW goed. Voor het boekjaar 2020 bedraagt deze 
toelage 871.602,88 euro. 



16.  Goedkeuren van de dotatie 2020 voor de brandweerzone MIDWEST 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving met betrekking tot 
de brandweer, de exploitatietoelage en investeringstoelage aan de hulpverleningszone MIDWEST goed. Voor het 
boekjaar 2020 bedraagt de exploitatietoelage 200.762,50 euro en de investeringstoelage 68.533,50 euro. 

17.  Vaststellen van de tweede budgetwijziging voor boekjaar 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad de tweede 
budgetwijziging voor 2019 goed. De tweede budgetwijziging wordt afgesloten met een resultaat op kasbasis van 
6.557.445 euro en een autofinancieringsmarge van 1.487.832 euro. 

18.  Goedkeuren van de lijst met nominatieve toelagen voor 2020 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, de lijst van 
toelagen goed die zullen worden uitbetaald in het boekjaar 2020. Het betreft 83 toelagen aan het maatschappelijk 
middenveld en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

19.  Goedkeuren van de nominatieve lijst met uit te voeren overheidsopdrachten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de lijst goed, overeenkomstig artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij de 
gemeenteraad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die 
nominatief worden benoemd, kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.   

20.  Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor het onderdeel gemeente vast. De 
autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 224.786 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 
2025 bedraagt 1.081.545 euro. 
De gemeenteraad stelt vervolgens het meerjarenplan 2020-2025 goed, geconsolideerd over de gemeente en het 
OCMW. 

21.  Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt het het meerjarenplan 2020-2025, geconsolideerd, goed. De autofinancieringsmarge in het 
jaar 2025 bedraagt 224.786 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 2025 bedraagt 1.081.545 
euro. 



22.  Goedkeuren van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2020 
tot en met 2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 goed. De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt vastgesteld op 8%. 

23.  Goedkeuren van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot 
en met 2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 
goed. Er worden 1.228 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. 

24.  Goedkeuren van een algemene financieringsbijdrage voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de algemene financieringsbijdrage voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed. De 
tarieven blijven ongewijzigd in vergelijking met de voorgaande legislatuur. 

25.  Goedkeuren van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen 
wanneer een nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, opsplitsing of een functiewijziging wordt uitgevoerd 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen wanneer een 
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, opsplitsing of een functiewijziging wordt uitgevoerd voor de aanslagjaren 2020 
tot en met 2025 goed. Het belastingtarief blijft ongewijzigd, met name 7.500 per ontbrekende parkeerplaats voor 
wagens en 1.000 euro per ontbrekende fietsstalplaats. 

26.  Goedkeuren van een belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de exploitatie van 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed. Het tarief blijft 
ongewijzigd, met name 250 euro voor voertuigen zonder standplaats op de openbare weg, 325 euro voor 
voertuigen zonder standplaats op de openbare weg uitgerust met radiofonie en 450 euro voor voertuigen met 
standplaats op de openbare weg. Voor verhuurvoertuigen is het tarief 250 euro. 



27.  Goedkeuren van een belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed. Het 
tarief blijft ongewijzigd, zijnde 2.500 euro per mast of pyloon. 

28.  Goedkeuren van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 
verwaarloosd of bouwvallig voor de aanslagjaren 2020-2025 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op gebouwen en of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of 
bouwvallig voor de aanslagjaren 2020-2025 goed. De tarieven blijven ongewijzigd. Er wordt echter wel een 
heffingsplafond ingesteld van 20.250 euro. 

29.  Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als 
ongeschikt of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als ongeschikt of 
onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025 goed. Het tarief wordt aangepast met name, dat er het eerste 
heffingsjaar een bijkomend bedrag van 500 euro wordt geëist en de opeenvolgende heffingsjaren een bedrag van 
750 euro met een heffingsplafond van 20.250 euro. 

30.  Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als 
leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2020-2025 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand of 
onafgewerkt voor de aanslagjaren 2020-2025 goed. Het tarief blijft ongewijzigd. Er wordt echter wel een 
heffingsplafond van 20.250 euro ingevoerd. 

31.  Goedkeuren van een belasting op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed. Het 
tarief blijft onveranderd, met name 1.000 euro per tweede verblijf. 



32.  Goedkeuren van een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerde 
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -
kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed. Het tarief 
blijft ongewijzigd, met name 1,00 euro per 100 exemplaren met een minimum van 44 euro als basis en 2,50 per 
100 exemplaren met een minimum van 110 euro voor meerbladige of reclame met groter formaat. 

33.  Goedkeuren van de belastingverordening op nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatiebureaus voor de 
aanslagjaren 2020-2025 goed. Het tarief blijft onveranderd, met name 6.000 euro éénmalig een openingsbelasting 
en 1.000 euro per jaar uitbatingsbelasting. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


