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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 20 april 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 23 maart 2021 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 agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 17 mei 2021 van IVIO 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2021 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.  

3.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 75,3 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in rioleringswerken in 
de Vlasboemstraat. 

4.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 80,2 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in rioleringswerken in 
de Gentstraat. 

5.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 89,6 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in rioleringswerken in 
de Vlasboemstraat. 



6.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 96,8 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in rioleringswerken in 
de Vlasboemstraat. 

7.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 22,7 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in rioleringswerken in 
de Vlasboemstraat. 

8.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 75,3 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in rioleringswerken in 
de Vlasboemstraat. 

9.  Goedkeuren van een gebruiksreglement 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 40, §3 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een reglement 
goed voor het ontlenen en gebruiken van volksspelen, meer bepaald kubb, golfset en pannakooi. Vanaf nu kunnen 
deze volksspelen worden gereserveerd via het Loket Vrije tijd en bekomen in de uitleendienst. 

10.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de seniorenraad tot participatieraad 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

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

11.  Goedkeuren van een motie betreffende het bijsturen van de distributienettarieven 
aangerekend door Gaselwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig artikel 40, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur, een motie goed 
waarin wordt gevraagd dat de distributienettarieven, aangerekend in het werkingsgebied van Gaselwest, uniform 
worden gemaakt voor gans Vlaanderen. Deze vraag wordt gesteld aan alle betrokkenen, zijnde Gaselwest, de 
minister van Energie en de VREG. 



T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 15 april 2021, 
in verband met de signalisatie van de fietsstraten 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Diederik Vanderheeren, raadslid, per mail van 14 
april 2021, over de mogelijkheid van een fraudeonderzoek naar buitenlandse eigendommen 

T3. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, per mail van 15 april 
2021, in verband met de huisvesting van IZI Wonen 

T4. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 15 
april 2021, naar aanleiding van de naamswijziging van sp.a+ 

 Op verzoek van de fractie ‘sp.a+’ neemt de gemeenteraad kennis van de naamsverandering van deze 
fractie tot ‘Vooruit’ 

T5. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 15 
april 2021, met een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

 Op voorstel van de fractie ‘Vooruit’ wordt een amendement goedgekeurd op artikel 13 van het 
huishoudelijk reglement van de raden met betrekking tot de naamsverandering van de sp.a+-fractie tot Vooruit. 

 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


