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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 september 2020 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Verkiezen van de voorzitter van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Na het ontslag van de heer Jean Pierre Deven wordt de heer Steven De Maesschalck, op basis van een akte van 
voordracht ondertekend door minstens de helft van de gemeenteraadsleden en van minstens de helft van de 
raadsleden van zijn lijst, verkozen verklaard als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad van Ingelmunster. 

2.  Verkiezen van een schepen 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van mevrouw Nadine Verheye wordt de heer Jean Pierre Deven, op basis van een akte van 
voordracht ondertekend door minstens de helft van de gemeenteraadsleden en van minstens de helft van de 
raadsleden van zijn lijst, verkozen verklaard als schepen van Ingelmunster. Hij legt daartoe de eed af in handen 
van de burgemeester. 

3.  Verkiezen van een kandidaat-lid van de politieraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Na het ontslag van de heer Jean Pierre Deven wordt de heer Lucas Staes, op basis van een akte van voordracht, 
verkozen verklaard als kandidaat-lid van de politieraad MIDOW. 

4.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 23 juni 2020 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

5.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

In uitvoering van artikel 332 van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt de gemeenteraad kennis van de 
goedkeuring zonder voorwaarden door de Gouverneur van de jaarrekening 2019 van de gemeente. 



6.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over de eerste helft van 2020 voor 
de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt, overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, kennis van dit 
rapport dat in volle onafhankelijkheid door de financieel directeur is opgesteld. 

7.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de algemene 
vergadering van de Vlaamse vereniging voor openbaar groen (VVOG) 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van Nadine Verheye als schepen en overeenkomstig de statuten van vzw VVOG duidt de 
gemeenteraad Jean Pierre Deven aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Dit 
mandaat is niet bezoldigd. 

8.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Rodenbachwijk 

 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 Rodenbachwijk. Het betreft het invoeren van een zone 30 en het 
aanbrengen van een wegversmalling om de rijsnelheid in de wijk te reduceren.  

9.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat 

 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 Weststraat. Het betreft het aanbrengen van een fietsoversteek 
zodat de oversteek naar de wijk Bruinbeek veilig kan verlopen.  

10.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Bruggestraat 

 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 Bruggestraat. Het betreft het aanbrengen van een fietsoversteek 
zodat de oversteek naar de wijk Neremat veilig kan verlopen. 

11.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Elfjulisingel 

 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 Elfjulisingel. Het betreft het aanbrengen van een 
voetgangersoversteek zodat de oversteek vanuit de wijken naar het speelplein aan de overzijde van de Elfjulisingel 
veilig kan verlopen.  



12.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Schoolstraat 

 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 Schoolstraat. Het betreft het omvormen van een parkeerplaats 
naar een fietsparkeerplaats zodat ouders hun kinderen op een veilige manier kunnen afzetten aan en ophalen van 
school. 

13.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het Hof van 
Commerce, de Anzegemse route en de Molenhoek 

 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 het Hof van Commerce, de Anzegemse route en de Molenhoek. 
Deze wijken werden ingericht als woonerf.  

14.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Vlaswijk 

 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 Vlaswijk. Het betreft het invoeren van een zone 30. 

15.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Vierbunderwijk 

 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 Vierbunderwijk. Het betreft het invoeren van een zone 30. 

16.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Schrijnwerkersstraat 

 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 een parkeerverbod. 

17.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Boswijk 

 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 Boswijk. Het betreft het invoeren van een zone 30. 



18.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van TMVS dv 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van Nadine Verheye als schepen en overeenkomstig de statuten van TMVS dv duidt de 
gemeenteraad Martine Verhamme aan als effectief en Steven De Maesschalck als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Dit mandaat is niet bezoldigd. 

19.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van IVIO 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van de opdrachthoudende vereniging IVIO 
duidt de gemeenteraad Jean Pierre Deven aan als kandidaat-vertegenwoordiger voor de raad van bestuur, dit ter 
vervanging van Nadine Verheye, ontslagnemend. Dit mandaat is bezoldigd. 

20.  Goedkeuren van het reglement op de aanleg van tegeltuinen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad keurt een reglement goed waardoor het aanleggen van tegeltuinen eenduidig wordt geregeld. 
Tegeltuinen zijn kleine verticale tuinen die aangelegd worden door een klein oppervlak (één of enkele tegels) tegen 
een gevel van een huis vrij te maken en de beschikbare ruimte te beplanten, bijvoorbeeld met een (klim)plant. 

21.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de initiatiefgroep 
van stad-landschap 't West-Vlaamse Hart 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van mevrouw Nadine Verheye als schepen wordt de heer Jean Pierre Deven, schepen, aangeduid 
als vervanger voor de initiatiefgroep. Trui Lambrecht blijft plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
initiatiefgroep voor de politieke vertegenwoordiging. Dominik Ronse en Patricia Ryelandt blijven effectief en 
plaatsvervangend ambtelijke vertegenwoordiger in de initiatiefgroep. Dit mandaat is niet bezoldigd. 

22.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de Gecoro 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het daarvoor geldend 
uitvoeringsbesluit, keurt de gemeenteraad het huishoudelijk reglement van de Gecoro goed. Het reglement regelt 
de werking van deze raad die de gemeente adviseert over aangelegenheden inzake ruimtelijke ordening. 



23.  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 uitbreiding van de parking van het sportcentrum. 

24.  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 ruil zonder opleg goed die kadert in de uitbreiding van de parking van het sportcentrum. 

25.  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 een perceel grond goed. Deze verwerving kadert in de aanleg van een ecologisch 
wandelpad door de Mandelmeersen. 

26.  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 een perceel grond goed. Deze verwerving kadert in de aanleg van een ecologisch 
wandelpad door de Mandelmeersen. 

27.  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 afstand gebeurt in het kader van de herinrichting en 
omgevingswerken aan de Dorpsbrug, het station en zijn onmiddellijke omgeving. 

28.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van projectvereniging BIE 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van de projectvereniging BIE duidt de 
gemeenteraad Jean Pierre Deven aan als stemgerechtigd vertegenwoordiger in de raad van bestuur, ter 
vervanging van mevrouw Nadine Verheye, ontslagnemend. Bart Buyse blijft aangeduid als vertegenwoordiger met 
raadgevende stem in de raad van bestuur. Deze mandaten zijn niet bezoldigd. 



29.  Aanvaarden van een schenking in het kader van het archeologisch onderzoek 
Nijverheidstraat-Molenhoek 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur aanvaardt de gemeenteraad de schenking 
van een archeologisch ensemble. Het betreft archeologische vondsten bij de ontwikkeling van de verkaveling 
'Molenhoek'. De gemeente Ingelmunster wenst Woningbouw Taelman uitdrukkelijk te danken voor de schenking. 

30.  Goedkeuren van de wijzigingen in de schoolreglementen van de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd en de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon voor het schooljaar 2020-2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

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

31.  Verhogen van de pensioentoelage van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het sectorale akkoord 2020 dat de Vlaamse overheid, namens de lokale en provinciale besturen 
afsloot met de werknemersorganisaties, verhoogt de gemeenteraad de bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler 
voor contractanten tot 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. 

32.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het sectorale akkoord 2020 dat de Vlaamse overheid, namens de lokale en provinciale besturen 
afsloot met de werknemersorganisaties, verhoogt de gemeenteraad het bedrag van de maaltijdcheques met 
anderhalve euro tot 8 euro vanaf 1 oktober. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan verplichting tot het toekennen 
van een jaarlijkse koopkrachtverhoging van 300 euro. Voor de eerste 9 maanden van dit jaar wordt, per 
uitzondering, overgangsvergoeding toegekend. 

33.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van Cipal DV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van Nadine Verheye als schepen en overeenkomstig de statuten van Cipal DV duidt de 
gemeenteraad Jean Pierre Deven aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Dit 
mandaat is niet bezoldigd. 



34.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de 
bestuursorganen van vzw Kringwinkel Midwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van mevrouw Nadine Verheye als schepen, wordt de heer Jean Pierre Deven, schepen, 
overeenkomstig de statuten van vzw Kringwinkel Midwest voorgedragen als kandidaat-bestuurder en als lid van de 
algemene vergadering. Deze mandaten zijn niet bezoldigd.  

35.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de stuurgroep van 
de Misthoorn 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van mevrouw Nadine Verheye als schepen wordt mevrouw Martine Verhamme aangeduid als 
vervanger voor stuurgroep van de Misthoorn, dit overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst inzake de 
Misthoorn. Dit mandaat is niet bezoldigd. 

36.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de dienstverlenende vereniging Midwest (DVV Midwest) 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

Na het ontslag van Nadine Verheye als schepen en overeenkomstig de statuten van de dienstverlenende 
vereniging Midwest duidt de gemeenteraad Steven De Maesschalck, voorzitter van de gemeenteraad, aan als 
effectief en de heer Jean-Pierre Deven als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Deze 
mandaten zijn niet bezoldigd. 

H1. Behandelen van het verzoekschrift aan de gemeenteraad van de heer Daniël Nolf van 20 juni 
2020 houdende herwaardering van een gemeenteweg 

De gemeenteraad behandelt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur, het 
verzoekschrift van de heer Dani Nolf van 20 juni met betrekking tot de herwaardering van gemeenteweg. Het 
betreft Sentier 50 - Oude Aerdeweg of Heirweg Noord. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


