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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 december 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 17 november 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 de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor 
de aanleg van een voetgangersbrug over de Mandel op het ecologisch wandelpad aan de 
Mandelmeersen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur, de 
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij goed met betrekking tot de cofinanciering van 
de voetgangersbrug op het ecologisch pad in de Mandelmeersen. De VMM neemt de helft van de kosten, begroot 
op 130.000 euro, ten laste. 

3.  Goedkeuren van de wijze waarop gevolg zal worden gegeven aan het verzoekschrift 
ingediend in toepassing van artikel 35 van het decreet houdende de gemeentewegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad beslist, overeenkomstig artikel 35 van het decreet houdende de gemeentewegen, om het 
schepencollege de opdracht te geven een procedure op te starten tot wijziging, verplaatsing of opheffing van 
sentier 50 zoals ingeschreven in de atlas der buurtwegen. Dit als gevolg van een verzoekschrift dat werd ingediend 
op 20 juni 2020. 

4.  Goedkeuren van de verlenging van de toepassingsperiode van het reglement betreffende het 
stimuleren van het fietsgebruik 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in uitvoering van het beleidsprogramma voor de lopende legislatuur, het verlengen van de 
toepassingsperiode van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik goed. Het bekomen van een 
fietssubsidie van maximaal 50 euro per persoon voor een gewone fiets of maximaal 100 euro per persoon voor een 
fiets met elektrische aandrijving onder de voorwaarden gesteld in het reglement wordt verlengd tot eind juni 2021. 

5.  Goedkeuren van de oprichting van een lokaal overlegplatform voor fietsbeleid 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het Decreet over het Lokaal bestuur, de principes goed voor de oprichting 
van een lokaal overlegplatform voor fietsbeleid. Het doel van dit overlegplatform is de schepen van mobiliteit bij te 



staan bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het fietsbeleid van de gemeente en zal worden 
samengesteld uit technici en uit geïnteresseerde burgers. 

6.  Goedkeuren van een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn voor het 
gratis gebruik van het openbaar busvervoer in Ingelmunster 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Na eind 2017 te hebben beslist over een eerste verlenging van het aanbod van gratis gebruik van het openbaar 
busvervoer te Ingelmunster tot aan de afwerking van de Brigandsbrug, beslist de gemeenteraad, nu de 
Brigandsbrug in gebruik is genomen, dit aanbod voor onbepaalde duur te verlengen en daartoe het addendum aan 
de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 juni 2017, goed te keuren. 

7.  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 de nieuwe wegenis in de Heirweg-Zuid. 

8.  Hervaststellen van het subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem 
van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad besluit het subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen her vast te stellen 

9.  Goedkeuren van de afsprakennota met IOED, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt op vraag van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Radar de aangepaste 
afsprakennota goed. De wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van aangepaste regelgeving en de vernieuwde 
organisatiestructuur vanaf 1 januari 2021 met de inkanteling van BIE in de DVV Midwest. 
10.  Goedkeuren van een lokaal reglement voor de toewijzing van sociale woningen aan personen 
ouder dan 65 jaar 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

In uitvoering van de Vlaamse Wooncode en overeenkomstig het procedurebesluit genomen door het college van 
burgemeester en schepenen op 7 september 2020, keurt de gemeenteraad een reglement goed waarbij personen 
ouder dan 65 jaar voorrang krijgen bij de toewijzing van 24 aangepaste woongelegenheden van SHM Izi Wonen en 
2 aangepaste woongelegenheden van SVK Regio Izegem. 
11.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor een kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte voor een kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand gebeurt voor van openbaar nut in het kader van de aanleg van een fiets- en 
wandelverbinding tussen de Nieuwstraat en het De Montblancplein. 



12.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, na aanpassing 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

In uitvoering van artikel 38 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het huishoudelijk 
reglement goed, na aanpassing. De aanpassingen zijn, enerzijds, het gevolg van de goedkeuring van het 
participatiereglement door de gemeenteraad van november. Anderzijds maken de aanpassingen mogelijk dat de 
raden op virtuele wijze kunnen vergaderen, in voorkomend geval. 

13.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de jeugdraad tot participatieraad 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad erkent, op zijn verzoek, de jeugdraad als participatieraad overeenkomstig het gemeentelijk 
participatiereglement. Met deze erkenning verkrijgt de jeugdraad de in het reglement voorziene voordelen, terwijl 
de jeugdraad zich engageert tot de opgenomen verplichtingen. 

14.  Goedkeuren van het reglement 'kraslotenactie' in het kader van de Nieuwjaarsviering 2021 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur en de wetgeving op de 
loterijen een reglement goed waarmee invulling wordt gegeven aan de kraslotenactie die de gemeente 
Ingelmunster wil organiseren ter vervanging van de traditionele nieuwjaarreceptie voor de bevolking die door 
Covid19 niet kan plaatsvinden. 

15.  Goedkeuren van de dotatie 2021 voor de brandweerzone MIDWEST 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving met betrekking tot 
de brandweer, de exploitatietoelage en investeringstoelage aan de hulpverleningszone MIDWEST goed. Voor het 
boekjaar 2021 bedraagt de exploitatietoelage 210.295 euro en de investeringstoelage 68.534 euro. 

16.  Goedkeuren van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint Amandus 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 43 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, keurt de gemeenteraad het budget 2021 van de kerkfabriek Sint Amandus goed. Het budget is in 
overeenstemming met het meerjarenplan. Er wordt een exploitatiebudget voorzien van 51.467,59 euro en een 
investeringsbudget van 11.000 euro voor instandhoudingswerken aan het orgel. 

17.  Vaststellen van het onderdeel van de gemeente van het meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor het onderdeel gemeente vast. De 
autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 316.257 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 
2025 bedraagt 803.843 euro. 
De gemeenteraad keurt vervolgens het meerjarenplan 2020-2025 goed, geconsolideerd over de gemeente en het 
OCMW. 



18.  Goedkeuren van de lijst met nominatieve toelagen voor 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, de lijst van 
toelagen goed die zullen worden uitbetaald in het boekjaar 2021. Het betreft 84 toelagen aan het maatschappelijk 
middenveld en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

19.  Goedkeuren van de nominatieve lijst met uit te voeren overheidsopdrachten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de lijst goed, overeenkomstig artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij de 
gemeenteraad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die 
nominatief worden benoemd, kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.   

20.  Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de aanpassing van het MJP 2020-
2025  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt het het meerjarenplan 2020-2025, geconsolideerd, goed. De autofinancieringsmarge in het 
jaar 2025 bedraagt 316.257 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 2025 bedraagt 803.843 euro. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


