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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 23 juni 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 19 mei 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 ontwerp van het regionaal openbaarvervoersplan van de 
Vervoersregioraad Midwest 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van Openbaar vervoerplan voor de regio Roeselare, goedgekeurd 
op 26 mei 2020 door de Vervoersregioraad Roeselare, met de bedoeling een officieel standpunt van de gemeente 
Ingelmunster ter zake te formuleren. 

3.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig het omgevingsvergunningendecreet de zaak van de wegen van het 
omgevingsvergunningendossier met referentienummer OMV_2019148696 goed. Het betreft een nieuwe trage weg 
die een verbinding vormt tussen de Meulebekestraat en de Lampettenstraat. 

4.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Handelsstraat 

 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 Handelsstraat. Het betreft het afsluiten van de straat voor 
gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het Stationsplein om sluipverkeer tegen te gaan. 

5.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Gentstraat 

 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 Gentstraat. Het betreft het invoeren van een tonnagebeperking 
en het aanbrengen van fietssuggestiestroken, fietspadmarkering en parkeervakken.  



6.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de centrumbrug, de 
Stationsstraat, de Waterstraat en het Stationsplein 

 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 centrumbrug, de Stationsstraat, de Waterstraat en het 
Stationsplein naar aanleiding van de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Stationsstraat en 
Waterstraat. 

7.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor overdracht van onroerende goederen  

 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 de verwerving van percelen grond goed. Deze verwerving kadert in de aanleg van een hondenweide langs de 
Mandel in de Nijverheidsstraat. 

8.  Goedkeuren van het arbeidsreglement van de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd en de 
Gemeentelijke BLO-school De Zon, na wijziging 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen, de aanpassingen in het 
arbeidsreglement goed op basis van een voorstel uitgewerkt door de koepel van het stedelijk en gemeentelijk 
onderwijs, OVSG. 

9.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 25 juni 2020 van Cipal DV 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Cipal DV van 25 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 Cipal DV.  

10.  Intekenen op de uitgifte van aandelen Apt door Gaselwest 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad beslist om in te tekenen op het voorstel van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest tot het 
verwerven van 5.484 nieuwe aandelen Publi-T voor een bedrag van 145.819,56 euro. Deze verwerving wordt 
gefinancierd, deels via een tegoed bij Gaselwest, de rest via een lening die Gaselwest voor de gemeenten afsluit. 
Publi-T is het consortium van de lokale overheden dat werd opgericht in functie van de financiële verankering van 
de elektriciteitstransportsector, in casu Elia. 



11.  Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van het OCMW Ingelmunster 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het OCMW goed overeenkomstig het decreet over het lokaal 
bestuur. De jaarrekening van het OCMW sluit af met een resultaat op kasbasis van 3.143.335 euro en een 
autofinancieringsmarge van 825.140 euro. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 18 
juni 2020 over waterverspilling bij bronbemalingen 

 Op voorstel van Enigo Vandendriessche, raadslid. 

De gemeenteraad keurt het voorstel van de sp.a+-fractie goed waarbij maatregelen zullen worden genomen ter 
vermindering van waterverspilling bij bronbemaling. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


