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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 september 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 juni 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 standpunt van de gouverneur van 20 juli 2021 ten aanzien van een 
klacht met betrekking tot een verzoekschrift tot erkenning van een PRED-weg als gemeenteweg 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt van de gouverneur ten aanzien van een klacht met betrekking 
tot een verzoekschrift tot erkenning van een PRED-weg als gemeenteweg. Dit standpunt houdt in dat een 
gemeente geen bijkomende voorwaarden aan het verzoekschrift dat volgens het Decreet Gemeentewegen wordt 
ingediend, mag opleggen in overeenstemming met de voorwaarden geldig voor verzoekschriften ingediend volgens 
het Decreet Lokaal bestuur. 

3.  Kennis nemen van het jaarverslag van de cv BKI over het werkjaar 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van 
Ingelmunster en de cv BKI neemt de gemeenteraad kennis van het jaarverslag van het afgelopen boekjaar van 
Villa Max. 

4.  Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

In uitvoering van artikel 332 van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt de gemeenteraad kennis van de 
goedkeuring door de Gouverneur van de jaarrekening 2020 van de gemeente. 

5.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over de eerste helft van 2021 voor 
de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt, overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, kennis van dit 
rapport dat in volle onafhankelijkheid door de financieel directeur is opgesteld. 



6.  Definitief vaststellen van een nieuwe straatnaam 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

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 Overmandelpad, een nieuwe trage weg 
die de Beukendreef en de Waterstraat verbindt. 

7.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Stapp.in voor het georganiseerd 
autodelen van een gemeentelijk voertuig 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

In uitvoering van het Burgemeestersconvenant en met steun van de Campagne 'Stroomversnellers' keurt de 
gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Stapp.in goed. Via Stapp.in zal een gemeentelijk elektrisch 
voertuig als deelwagen voor de bevolking worden ingezet. 

8.  Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad bekrachtigt het huishoudelijk reglement van het LOF (Lokaal Overlegplatform voor Fietsbeleid. 
Het reglement, dat de werking regelt van het LOF, werd tijdens de eerste bijeenkomst op 24 augustus door het 
platform goedgekeurd. Het LOF adviseert het gemeentebestuur over aangelegenheden inzake fietsbeleid. 

9.  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 een gescheiden 
rioleringsstelsel in een zijarm van de Vlasbloemstraat ter hoogte van huisnummers 32-40. 

10.  Voorlopig vaststellen van het hemelwaterplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het beleidsprogramma 'De 10 Grote werken' en anticiperend op een initiatief van de Vlaamse 
overheid, stelt de gemeenteraad het hemelwaterplan voorlopig vast. Dit plan is een actieplan voor hemelwater en 
droogte en zal nu onderworpen worden aan een publieke consultatie. 

11.  Goedkeuren van het lokaal energie- en klimaatpact 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

De gemeente keurt de deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact goed. Hiermee engageert de gemeente 
zich om een aantal streefdoelen te halen omtrent het voorzien van meer groen, energiebesparing en hernieuwbare 
energie, ontharding en hemelwateropvang en duurzame mobiliteit. 



12.  Goedkeuren van een dading  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In overeenstemming met de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur en gevolg gevend aan arresten, 
respectievelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, keurt de gemeenteraad een 
ontwerp van dading goed waarbij het geschil tussen het gemeentebestuur en de betrokken eigenaar wordt 
afgesloten. 

13.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de werking van het Energiehuis 
WVI 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed betreffende de werking van het Energiehuis 
WVI. Naast het verstrekken van energieleningen voert het Energiehuis ook andere taken uit zoals adviseren en 
informeren van inwoners en het begeleiden en ondersteunen van inwoners bij hun energetische renovaties. 

14.  Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor 
huurwoningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een aantal wijzigingen goed aan het 
gemeentelijke reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen. Het betreft een 
uitbreiding van de categorieën van huurwoningen die voor de premie in aanmerking komen om het aanvragen van 
de premie te stimuleren. 

15.  Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het 
levenslang wonen in een woning 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een aantal wijzigingen goed aan het 
gemeentelijke reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning. Het 
betreft het optrekken van de inkomensgrenzen om voor een premie in aanmerking te komen. 

16.  Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings- en 
energiebesparende premie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een aantal wijzigingen goed aan het 
gemeentelijke reglement tot toekenning van een verbeterings- en energiebesparende premie voor woningen. Het 
betreft het optrekken van de inkomensgrenzen om voor een premie in aanmerking te komen. 



17.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van onroerende goederen  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
voor de verwerving van onroerende goederen. Deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer in 
het bijzonder met het oog op de realisatie van het Cultuurhuis. 

18.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van onroerende goederen  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
voor de verwerving van onroerende goederen goed. Deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer 
in het bijzonder met het oog op de uitbreiding van de parking van het sportcentrum. 

19.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging Kunstacademie Tielt 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In overeenstemming met de statuten van de interlokale vereniging Kunstacademie Tielt keurt de gemeenteraad de 
jaarrekening over het dienstjaar 2020 goed. De bijdrage van de gemeente Ingelmunster voor de organisatie en de 
werking van de kunstacademie bedroeg 11.798,53 euro. 

20.  Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Na het verlopen van het eerste informatieveiligheidsplan keurt de gemeenteraad op voorstel van de functionaris 
voor gegevensbescherming en na unaniem advies van de lokale informatieveiligheidscel het ontwerp van nieuw 
informatieveiligheidsplan goed. In dit gezamenlijk plan voor gemeente en OCMW worden acties op touw gezet 
opdat de organisaties blijvend zouden beantwoorden aan de wettelijke eisen inzake informatieveiligheid. 

21.  Goedkeuren van het politiereglement betreffende de  vergunningsplicht voor clubhuizen van 
motorclubs en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Op verzoek van het politiecollege van de politiezone Midow en overeenkomstig de Nieuwe Gemeentewet keurt de 
gemeenteraad een politiereglement goed die een vergunningsplicht oplegt voor motorclubs. Dit reglement heeft als 
doel de eventuele overlast die gepaard gaat met de activiteiten van deze clubs te kunnen voorkomen. 

22.  Goedkeuren van tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad bepaalt de tarieven kinderopvang overeenkomstig de goedgekeurde 
samenwerkingsovereenkomst tussen de CV Buitenschoolse Kinderopvang, de gemeente Ingelmunster en het 



OCMW Ingelmunster. Vanaf 1 november 2021 wordt een onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de 
CV BKI bij het toepassen van het tarief. 

23.  Behandelen van het verzoekschrift aan de gemeenteraad van de heren Daniël Nolf, Mike Van 
Acoleyen en mevrouw Gwendy Denutte van 8 maart 2021 houdende erkenning als een gemeenteweg 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad behandelt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Gemeentewegen, het verzoekschrift 
van de heren Dani Nolf en Mike Van Acoleyen en mevrouw Wendy Denutte van 8 maart 2021 met betrekking tot 
de erkenning als gemeenteweg. Het betreft een PRED-weg in het verlengde van Weg 19 'Het Motje' vanuit 
Meulebeke aansluiting gevend op Sentier 50 en de Brugsesteenweg. 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 16 september 
2021, over het conflictvrij maken van het kruispunt van de N50 met de Gentstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Op voorstel van de heer Kurt Soenens, raadslid (Vooruit) keurt de gemeenteraad met eenparigheid een motie goed 
ten aanzien van de Vlaamse overheid en bevoegd minister Lydia Peeters voor het conflictvrij maken van het 
kruispunt van de N50 met de Gentstraat. 

T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 16 
september 2021, over de realisatie van tegeltuintjes 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Op voorstel van de heer Enigo Vandendriessche, raadslid (Vooruit) keurt de gemeenteraad eenparig en principieel 
een voorstel tot aanpassing van het gemeentelijke reglement op de geveltuinen goed. In de volgende zitting van 
de raad wordt een aangepast voorstel van reglement ter goedkeuring voorgelegd. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


