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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 februari 2020 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 21 januari 2020 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 rapport over de organisatie-audit na zelfevaluatie van gemeente en 
OCMW door Audit Vlaanderen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen en de managementreactie van de gemeente 
naar aanleiding van de organisatie-audit na zelfevaluatie die werd uitgevoerd tussen 1 september en 31 december 
2019. 

3.  Kennis nemen van het strategisch plan van de DVV Midwest 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt kennis van het strategisch plan van de dienstverlenende vereniging Midwest voor de 
periode 2020-2025 dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd op 17 december 2019. Onder het motto 
'Fusie van ambities - samen sterke besturen maken' wordt een overzicht geboden van de acties van de 
dienstverlenende vereniging voor de komende 6 jaar. 

4.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur van 28 januari 2020 houdende vernietiging 
van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ingelmunster van 30 december 
2019 inzake "vaststellen van retributies" 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad neemt kennis van het vernietigingsbesluit van de gouverneur ten aanzien van de beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2019 waarmee de retributie voor het parkeren van 
motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg op plaatsen waar 
parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is. 



5.  Goedkeuren van de kaderovereenkomst met Fluvius inzake samenwerking voor duurzame 
gebouwen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt een vernieuwde kaderovereenkomst met Fluvius goed. Hiermee wordt de samenwerking 
voor het creëren van een duurzaam gemeentelijk gebouwenpatrimonium verdergezet. De gemeente kan zo verder 
gebruik blijven maken van de energiediensten die aangeboden worden door de distributienetbeheerder. 

6.  Goedkeuren van het reglement betreffende het Cultuurfonds, na aanpassing 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur, een aangepast 
reglement betreffende het Cultuurfonds goed. Het gaat bevat voornamelijk vereenvoudigingen in de procedure en 
een versnelde uitbetaling voor de verenigingen. 

7.  Vaststellen van het kader voor het aanwenden van uitzendarbeid in de diensten van de 
gemeente 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de arbeidswetgeving en na overleg met de vakorganisaties, het kader 
goed waarbij uitzendarbeid in de diensten van de gemeente kan worden aangewend. 

8.  Goedkeuren van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Ingelmunster en de CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van 
buitenschoolse kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met het OCMW Ingelmunster en de CV 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster in verband met het inrichten van buitenschoolse kinderopvang. In de 
samenwerkingsovereenkomst worden de opdrachten en de financiering ervan geregeld. 

9.  Goedkeuren van een retributieverordening met betrekking het parkeren in blauwe zone 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het Decreet over het lokaal bestuur, de retributieverordening goed voor 
het parkeren in blauwe zone. Het betreft het bevestigen van de bestaande situatie voor onbepaalde duur na het 
verlopen van de retributieverordening en het vernietigen van de collegebeslissing van 30 december 2019 ter zake. 



T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Dries Couckuyt, raadslid, per mail van 13 februari 
2020 over Shop & Go parkeerplaatsen 

 Op voorstel van de fractie sp.a+. 

De gemeenteraad beslist unaniem om een haalbaarheidsstudie te voeren naar Shop & Go-parkeerplaatsen en 
daarover te rapporteren aan de gemeenteraad. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


