
Gemeenteraad 
Zitting van 18 mei 2021 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 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.  Kennis nemen van het rapport van de algemeen directeur aangaande organisatiebeheersing in 
2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 219 van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt de raad kennis van het rapport van de 
algemeen directeur over de organisatiebeheersing over 2020. 

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 21 juni 2021 van Fluvius 
West 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius West van 21 juni 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 Fluvius West.  

4.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 28 juni 2021 van 
Gaselwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Gaselwest van 28 juni 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 Gaselwest.  

5.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

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



6.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 mei 2021 van Fluvius 
OV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius OV van 26 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 Fluvius OV. 

7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 juni 2021 van TMVS 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 15 juni 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 TMVS.  

8.  Goedkeuren van het voorstel tot verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-
Vlaanderen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt voor de periode 2022-2027 het voorstel tot verlenging van de erkenning van Logo Midden-
West-Vlaanderen goed. Dit lokaal gezondheidsoverleg, een intergemeentelijke samenwerking over alle aspecten 
van de preventieve gezondheidszorg, levert een positieve bijdrage voor het beleid van onze gemeente. 

9.  Goedkeuren van de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst voor een zelfstandige 
groepering van personen voor een intergemeentelijke samenwerking rond geografische 
informatiesystemen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst goed en beslist om niet toe te treden 
tot het alternatief voorstel, omdat dit geen meerwaarde betekent voor de gemeente op vlak van de organisatie 
inzake GIS. 

10.  Goedkeuren van de wijzigingen aan het intergemeentelijk toewijzingsreglement inzake Proef-
wonen Midden West-Vlaanderen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

11.  Definitief vaststellen van een nieuwe straatnaam 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen 
stelt de gemeenteraad een nieuwe straatnaam definitief vast, met name de Irislaan, een zijstraat van de 
Industrielaan.  



12.  Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt in uitvoering van de Nieuwe Gemeentewet het algemeen zonaal politiereglement goed, na 
aanpassing. De aanpassing komt op vraag van IVIO en betreft de inzamelwijze van asbestcement op de 
recyclageparken in het Vlaams Gewest en de uitbreiding van de PMD fractie. 

13.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Amandus 
voor het boekjaar 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 55 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten geeft de gemeenteraad advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus. De 
kerkfabriek sluit de jaarrekening af met een positief exploitatieresultaat van 13.015,66 euro en een positief 
investeringsresultaat van 20.089,94 euro en bekomt een gunstig advies. 

14.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 16 juni 2021 van de WVI 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van de WVI van 16 juni 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 de WVI.  

15.  Vaststellen van de jaarrekening 2020 betreffende het onderdeel van de gemeente 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2020 voor het onderdeel  van de gemeente vast overeenkomstig artikel 
206 van het Decreet over het Lokaal bestuur. De jaarrekening 2020 sluit af met een beschikbaar budgettair 
resultaat van 13.214.599 euro en een autofinancieringsmarge van 3.441.731 euro. 

16.  Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de jaarrekening 2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020, geconsolideerd, goed. De jaarrekening 2020 sluit af met een 
beschikbaar budgettair resultaat van 13.214.599 euro en een autofinancieringsmarge van 3.441.731 euro. 



17.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 10 juni 2021 van Zefier 
CV 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Zefier CV van 10 juni 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 Zefier CV. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


