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Zitting van 17 november 2020 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 17 november 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 Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 20 oktober 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 de ontbinding en de vereffening van het Regionaal Sport Overleg, 
interlokale vereniging 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontbinding en de vereffening van het RSO (regionaal sportoverleg), een 
interlokale vereniging tussen 8 gemeenten van Midwest met betrekking tot de werking van de sportdiensten. De 
werking van het RSO is sinds 2020 ingekanteld in de DVV Midwest zodat het voortbestaan van deze interlokale 
vereniging geen nut meer had. 

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_2020085581 goed. Het betreft een nieuwe trage weg 
die een verbinding vormt tussen de Weststraat en de Beukendreef. 

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

 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 Lysbrugstraat. Het betreft het invoeren van een 
tonnagebeperking van 3,5 ton.  

5.  Goedkeuren van een wijziging van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
blauwe zone in het centrum 

 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 blauwe zone in het centrum. Het betreft een uitbreiding van de 
blauwe zone.  



6.  Goedkeuren van een wijziging van het 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 een wijziging van de parkeerstroken.  

7.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een tonnageverbod in 
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 
van 3,5 ton. 

8.  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 parkeerverbod ter 
hoogte van de fiets- en wandeldoorsteken.  

9.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van Gaselwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van Gaselwest duidt de gemeenteraad Lucas 
Staes aan als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering ter vervanging van Jean Pierre Deven. Dit 
mandaat is niet bezoldigd. 

11.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 december 2020 van 
Gaselwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest van 15 december 20209 goed, als 
ook het voorstel tot statutenwijziging en stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van Gaselwest. 



12.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 10 december 2020 van 
Fluvius West 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Fluvius West van 10 december 20209 goed, 
als ook het voorstel tot statutenwijziging 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. 

13.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 8 december 2020 van 
TMVS 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 8 december 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.  

14.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 14 december 2020 van 
IVIO 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 14 december 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 IVIO.  

15.  Goedkeuren van het reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat. 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad keurt een reglement goed waarbij het gebruik van de hondenlosloopweide in de 
Nijverheidsstraat wordt geregeld. 

16.  Goedkeuren van een voorstel tot herstructurering van de Gemeentelijke BLO-school 'De Zon' 
middels het aanvullend inrichten van een type 7-afdeling 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen, het voorstel tot herstructurering 
goed voor het oprichten van een type 7 in de Gemeentelijke BLO-school 'De Zon'. Met dit voorstel zullen de 
uitdagingen gesteld door het M-Decreet ten volle aangepakt kunnen worden met de bedoeling het voortbestaan 
van de school te garanderen. 



17.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de bestuursorganen 
van de Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van vzw VVSG duidt de gemeenteraad Kurt 
Windels aan als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering ter vervanging van de heer Jean Pierre 
Deven. Dit mandaat is niet bezoldigd. 

18.  Goedkeuren van het participatiereglement 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

In uitvoering van artikel 304 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het 
participatiereglement goed voor de gemeente Ingelmunster. Naast het charter voor een burgervriendelijke 
dienstverlening en de regeling voor alle vormen van participatie, zowel georganiseerd als ad hoc, wordt ook de 
regeling voor klachten en meldingen geïntegreerd. 

19.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 10 december 2020 van 
Cipal DV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal DV van 10 december 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. 

20.  Goedkeuren van de dotatie 2021 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 902.108 euro. 

21.  Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende de lokale 
aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19crisis 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur en de Nieuwe Gemeentewet, bekrachtigt de gemeenteraad 
het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 waarbij, zoals regionaal binnen Midwest overeengekomen, 
een verplichting tot het dragen van een neusmondmasker op sport- en speelterreinen opgelegd aan personen 
ouder dan 12 jaar. 



22.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 december 2020 van de 
DVV Midwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 15 december 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. 

23.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 16 december 2020 van de 
WVI 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 16 december 
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. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


