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Zitting van 19 mei 2020 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 19 mei 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 24 maart 2020 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 samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv voor de 
aanleg van een riolering 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goed voor de aanleg van de riolering bij de 
aanleg van een nieuwe ontsluiting van de KMO-zone Heirweg-zuid. 

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 19 juni 2020 van Fluvius 
West 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius West van 19 juni 2020 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 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 27 mei 2020 van Fluvius 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius van 27 mei 2020 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.  

5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 23 juni 2020 van 
Gaselwest 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Gaselwest van 23 juni 2020 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.  



6.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 16 juni 2020 van TMVS 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 16 juni 2020 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 samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de 
uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt deze samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen goed, omdat het 
daardoor mogelijk is om beroep te doen op de kennis en dienstverlening inzake milieu van alle Vlaamse provincies. 

8.  Goedkeuren van een wijziging aan het reglement tot toekenning van een aanpassingspremie 
voor het levenslang wonen in een woning 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt een wijziging aan het reglement levenslang wonen goed als gevolg van de verbetering van 
een materiële vergissing. 

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 om deze gronden in te lijven 
in het openbaar domein, nader bepaald in de Brigandsstraat. 

10.  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 en meer in het bijzonder met 
het oog op de realisatie van een wandel- en fietsverbinding in de wijk Bruinbeekstraat en omgeving. 

11.  Goedkeuren van een ontwerpakte houdende pachtbeëindiging 

 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 pachtbeëindiging goed. Deze pachtbeëindigng kadert in de realisatie van een wandel- en fietsverbinding 
in de wijk Bruinbeekstraat en omgeving. 



12.  Goedkeuren van de verlenging van de samenwerking in de scholengemeenschap G-8 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen De Wingerd en De Zon, de 
verlenging van de huidige scholengemeenschap G-8 goed voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 
2026 in de vorm van een interlokale vereniging. 

13.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het algemeen kader van het 
organisatiebeheersingssysteem en kennis nemen van het rapport van de algemeen directeur 
aangaande organisatiebeheersing in 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 219 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad de aanpassingen 
goed aan het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem. Tegelijk neemt de raad kennis van het 
rapport van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing over 2019. 

14.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Amandus 
voor het boekjaar 2019 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 55 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten geeft de gemeenteraad advies over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus. De 
kerkfabriek sluit de jaarrekening af met een negatief exploitatieresultaat van 5.028,35 euro en een positief 
investeringsresultaat van 20.271,79 euro en bekomt een gunstig advies. 

15.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 3 juni 2020 van de WVI 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van de WVI van 3 juni 2020 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.  

16.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 23 juni 2020 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 23 juni 2020 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.  Vaststellen van de jaarrekening 2019 van de gemeente Ingelmunster 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 vast overeenkomstig artikel 206 van het Decreet over het Lokaal 
bestuur. De jaarrekening 2019 sluit af met een resultaat op kasbasis van 8.415.378 euro en een 
autofinancieringsmarge van 2.209.010 euro. 

18.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 11 juni 2020 van Zefier 
CV 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Zefier CV van 11 juni 2020 goed en stelt het 
mandaat vast van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster overeenkomstig het decreet over het 
lokaal bestuur en de statuten van Zefier CV. 

19.  Vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad verleent, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, delegatie aan 
het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de tarieven en het bepalen van 
verminderingen en vrijstellingen geldend voor de gemeente Ingelmunster. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


