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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 19 januari 2021 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 22 december 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 stand van zaken van het project 'Cultuurhuis' 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de heer Frank Benoit, directeur Ruimte van de gemeente, 
over de stand van zaken van het bouwen van het Cultuurhuis en de herinrichting van de Cultuurfabriek. 

3.  Kennis nemen van de stand van zaken in verband met het Corona-compensatiefonds 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de besteding en de bekomen effecten 
van de middelen van het Corona-compensatiefonds in 2020 op basis van een toelichting van mevrouw Tine Dhont, 
financieel directeur van de gemeente Ingelmunster. 

4.  Kennis nemen van de beleidsverklaring van de nieuwe korpschef van de politiezone Midow 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsverklaring van de heer Ruben Depaepe, korpschef van de 
politiezone Midow, naar aanleiding van zijn recente eedaflegging op 30 november 2020. 

5.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig het omgevingsvergunningendecreet de zaak van de wegen van het 
omgevingsvergunningendossier met referentienummer OMV_2020129791 goed. Het betreft een nieuwe 
ontsluitingsweg, aantakkend op de Industrielaan, naar nieuw te ontwikkelen loten. 



6.  Goedkeuren van deelname aan "10.000 stappen: Elke stap telt" 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, op voorstel van het Logo, het Lokaal Gezondheidsoverleg, de deelname aan dit project 
goed met de bedoeling de inwoners van de gemeente aan te moedigen om meer te bewegen en dit op een 
duurzame manier. Dit past binnen het groter geheel van Ingelmunster als Gezonde Gemeente, een engagement 
dat in de loop van vorig jaar werd aangegaan voor deze legislatuur. 

7.  Vaststellen van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in 
de schoolraad 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen het verkiezingsreglement voor de 
verkiezing van de geleding van de ouders in de schoolraad goed. 

8.  Vaststellen van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het 
personeel in de schoolraad 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen het verkiezingsreglement voor de 
verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad goed. 

9.  Goedkeuren van de instap in Fluvius Net 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statutaire doelomschrijving van 
de netbeheerder, de instap goed in Fluvius Net, met het oog op data- en aanverwante communicatie op de 
kabelnetten en -instanties, voor een geraamd bedrag van 35.000 euro voor de hoofdlocatie.  
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


