
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 november 2021 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, 
Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
Gelet op het besluit van de Burgemeester van 22 november 2021 houdende het organiseren van de raden 
van 23 november 2021 in digitale zitting, vindt de gemeenteraad plaats via een digitale vergadering met MS-
Teams. 
Deze digitale zitting kan via een livestream op een Youtube-kanaal worden gevolgd door pers en publiek. De 
link naar dit kanaal (https://www.youtube.com/watch?v=ssP71NDwwJo&t=4509s ) werd voorafgaandelijk 
ter beschikking gesteld aan de bevolking. 
 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in overeenstemming met art. 7, §5, derde lid van 
het Decreet over het Lokaal bestuur, om medische redenen en dus tijdelijk (enkel voor de zitting van deze 
avond) zijn bevoegdheid als voorzitter overdraagt aan mevrouw Nadine Verheye, raadslid. 
Hij verkiest de zitting te volgen als gewoon raadslid. 
Mevrouw Nadine Verheye, raadslid, neemt het voorzitterschap van de zitting waar. 
 
Mevrouw Nadine Verheye, raadslid-voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet 
over het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren 
aan de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd 
worden overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de gemeenteraad. 
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Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 
2.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur van 27 oktober 2021 houdende 

vernietiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Ingelmunster van 26 juli 2021 tot goedkeuring van de beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling met betrekking tot de reconversie van de site Bekaert 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 juli 2021 tot goedkeuring 

van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling met betrekking tot de reconversie van de site Bekaert; 
Gelet op de klacht van de NV Scheldestroom van 25 augustus 2021 tegen deze beslissing; 
Gelet op het verweer van de gemeente op datum van 5 oktober 2021; 
Gelet op het besluit van de heer Gouverneur van 27 oktober 2021 waarin de beslissing van het 

schepencollege wordt vernietigd; 
Overwegende dat het schepencollege voorstelt om te berusten en geen beroep aan te tekenen tegen 

dit besluit; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

NEEMT KENNIS 
Van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 27 oktober 2021 houdende 
vernietiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster 
van 26 juli 2021 tot goedkeuring van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling met betrekking tot de 
reconversie van de site Bekaert. 

Beslissingen 

WATER 
3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 13 december 
2021 van Fluvius West 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius West; 
Gelet op de statuten van Fluvius West; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per brief van 23 september 2021 om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van 13 december 2021; 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op 

heden niet vaststaat onder welke vorm deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 

via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan 
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale buitengewone algemene vergadering 
indien dit noodzakelijk mocht blijken; 

Gelet op gemeld schrijven van Fluvius West met opgave van volgende agenda: 

Vervolg zitting van 23 november 2021
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1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting 2022 

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV 
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van mevrouw 
Ann Vandevelde, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Lucas Staes, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van 13 

december 2021 worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die, fysiek dan wel digitaal, zal deelnemen 

aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West 
op 13 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), 
op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan Fluvius West. 

NUTSVOORZIENINGEN 
4.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 21 december 
2021 van Gaselwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Gaselwest; 
Gelet op de statuten van Gaselwest; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per brief van 23 september 2021 om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 21 december 2021; 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op 

heden niet vaststaat onder welke vorm deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 

via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en 
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan 
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desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale buitengewone algemene vergadering 
indien dit noodzakelijk mocht blijken; 

Gelet op gemeld schrijven van Gaselwest met opgave van volgende agenda: 
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting 2022 

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV 
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 19 februari 2019 en 17 november 2020 houdende 
aanduiding van de heer Lucas Staes, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de 
heer Jan Rosseel, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
5elet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 21 december 

2021 worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die, fysiek dan wel digitaal, zal deelnemen 

aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 
21 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op 
te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan Gaselwest. 

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

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 

Vereniging; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 27 september 2021 

werd opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 6 december 2021 plaatsheeft; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten 

en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde 
budget 2022 
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2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 en 18 mei 2021 houdende 
aanduiding van de heer Lucas Staes, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de 
heer Jan Rosseel, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering op 6 december 2021. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering 

van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging. 

FACILITY 
6.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 14 december 
2021 van TMVS 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij TMVS; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 1 oktober 2021 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS die op 14 december 
2021 plaatsheeft; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgend strategie 2021 
4. Begroting 2021 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
7. Varia 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2020 houdende aanduiding van 
mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer 
Steven De Maesschalck, voorzitter van de gemeenteraad, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
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BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 14 

december 2021. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van TMVS, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan TMVS. 

AFVAL 
7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 20 december 
2021 van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaalde artikel 454; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 
Gelet op de statuten van IVIO; 
Gelet op het aangetekend schrijven van IVIO van 13 oktober 2021 met betrekking tot de 

buitengewone algemene vergadering van 13 december 2021 om 18 uur; 
Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 

1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2022 
2. Goedkeuring begroting 2022 
3. Varia 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van mevrouw 
Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Diederik 
VANDERHEEREN, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 13 december 2021 wordt 

goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van IVIO van 13 december 2021 zal zijn of haar stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van IVIO van 13 december 2021 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan IVIO. 
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WONEN 
8.  Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 

West-Vlaanderen voor het lokaal klimaatproject 'Ingelmunster Benoveert' 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de deputatie van West-Vlaanderen van 18 mei 2017 houdende goedkeuring 

van het ondersteunen van lokale projecten klimaat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2017 om 

het subsidieaanvraagdossier ‘Ingelmunster Benoveert – pilootproject voor kwetsbare gezinnen’ goed te 
keuren en in te dienen bij de provincie; 

Overwegende dat de subsidieaanvraag begin december 2017 positief werd beoordeeld door de 
provincie; dat werd beslist om de officiële samenwerkingsovereenkomst pas te ondertekenen nadat de 
woningen en de geplande renovaties vastlagen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 augustus 2018 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de uitvoering van het project ‘Ingelmunster Benoveert’ 
met projectnummer 2017_11 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat alle renovaties in het kader van het project ‘Ingelmunster Benoveert’ intussen zijn 
uitgevoerd; dat de aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie nog niet allemaal afgehandeld zijn; dat 
daardoor de definitieve administratieve afhandeling van het project nog niet mogelijk is; dat het daardoor 
aangewezen is om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen; 

Op voorstel van de schepen Katrien Vandecasteele; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de 

uitvoering van het lokaal project klimaat ‘Ingelmunster Benoveert’ met volgnummer 2017_11 
wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze overeenkomst. 

PATRIMONIUM 
9.  Goedkeuren van een eenzijdige verkoopbelofte 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte, met toelating tot inbezitneming; 
Gelet op het schattingsverslag van 23 april 2018; 
Overwegende dat deze verkoopbelofte in het kader van waterbeheersingswerken aan de 

Mispelaarbeek werd opgemaakt; 
Overwegende dat een gedeelte van de percelen wordt ingenomen, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 166 en sectie C, nummer 151 en met een totale oppervlakte van 13.902m²; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Infrabureau Demey in 

een grondverwervingsplan met referentie 11.35G; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de inname van de percelen wordt bepaald op 163m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit een stuk bouwland, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 166; 
Overwegende dat de oppervlakte van de inname van het perceel wordt bepaald op 125m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit een stuk bouwland, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 151; 
Overwegende dat de oppervlakte van de inname van het perceel wordt bepaald op 38m²; 
Overwegende dat de verkoop zal worden toegestaan mits de vergoeding van 1.780,00 euro te 

betalen; 
Overwegende dat deze vergoeding geldt voor de verwerving van het goed voor de geheelheid in volle 

eigendom; 
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Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De eenzijdige verkoopbelofte met toelating tot inbezitneming aan de gemeente Ingelmunster 

wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
10.  Goedkeuren van een eenzijdige verkoopbelofte 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte, met toelating tot inbezitneming; 
Gelet op het schattingsverslag van 23 april 2018; 
Overwegende dat deze verkoopbelofte in het kader van waterbeheersingswerken aan de 

Mispelaarbeek werd opgemaakt; 
Overwegende dat een gedeelte van de percelen wordt genomen, kadastraal gekend als Ingelmunster, 

sectie C, nummers 153K, 150/02L, 149G en 148 en met een totale oppervlakte van 12.584m²; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Infrabureau Demey in 

een grondverwervingsplan met referentie 11.35G; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de inname van de percelen wordt bepaald op 254m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit een stuk bouwland, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 153K; 
Overwegende dat de oppervlakte van de inname van het perceel wordt bepaald op 100m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit een stuk bouwland, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 150/02L; 
Overwegende dat de oppervlakte van de inname van het perceel wordt bepaald op 20m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit een stuk bouwland, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 149G; 
Overwegende dat de oppervlakte van de inname van het perceel wordt bepaald op 70m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit een stuk bouwland, kadastraal gekend als 

Ingelmunster, sectie C, nummer 148; 
Overwegende dat de oppervlakte van de inname van het perceel wordt bepaald op 64m²; 
Overwegende dat de verkoop zal worden toegestaan mits de vergoeding van 5.900,00 euro te 

betalen; 
Overwegende dat deze vergoeding geldt voor de verwerving van het goed voor de geheelheid in volle 

eigendom; 
Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De eenzijdige verkoopbelofte met toelating tot inbezitneming aan de gemeente Ingelmunster 

wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
11.  Goedkeuren van een belofte tot afstand van gebruik  
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de belofte tot afstand gebruik; 
Gelet op het schattingsverslag van 23 april 2018; 

Vervolg zitting van 23 november 2021

23 november 2021 - blz. 8/21

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 46 blz op code.esignflow.be met code 6614-1003-7759-9346

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6614100377599346


Overwegende dat deze belofte tot afstand van gebruik in het kader van waterbeheersingswerken aan 
de Mispelaarbeek werd opgemaakt; 

Overwegende dat op een gedeelte van de percelen die worden ingenomen een pacht rust, de 
percelen zijn kadastraal gekend als Ingelmunster, sectie C, nummers 166 en 151 en met een totale 
oppervlakte van 13.902m²; 

Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Infrabureau Demey in 
een grondverwervingsplan met referentie 11.35G; 

Overwegende dat de totale oppervlakte van de inname van de percelen wordt bepaald op 163m²; 
Overwegende dat partij enerzijds belooft hierbij afstand te doen van zijn gebruiksrechten op het goed; 
Overwegende dat de afstand van gebruiksrechten wordt toegestaan en aanvaard mits de vergoeding 

van 106,00 euro te betalen; 
Overwegende dat een bijkomende vergoeding van 253,00 euro voor de afsluiting toekomt aan de 

pachter en niet aan de eigenaar; 
Overwegende dat de kosten van de belofte tot afstand gebruik voor rekening zijn van de gemeente 

Ingelmunster; 
Overwegende dat de administratieve akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar 

van de Vlaamse overheid; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot afstand gebruik aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage 

bij deze beslissing gevoegd. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 
12.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 186; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2008 waarin de rechtspositieregeling 
van het gemeentepersoneel werd vastgesteld en latere aanpassingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel een dynamisch document is 
dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Gelet op het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 tussen de sociale partners van de publieke sector 
houdende de aanpassing van de koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord, de vervroegde uitkanteling 
van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden en de compensatie aan de lokale besturen voor 
het personeel dat niet onder het VIA6-akkoord valt; 
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Overwegende dat het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6% dient opgetrokken te 
worden en de begrenzing van de eindejaarstoelage tot een twaalfde van het jaarsalaris dient geschrapt te 
worden; 

Gelet op het voorstel om een voltijds werkend personeelslid de mogelijkheid te geven tot vijf dagen 
niet opgenomen vakantieverlof over te zetten naar het volgende dienstjaar (bij deeltijds werkend personeel 
pro rata prestatiebreuk) teneinde een flexibelere verlofregeling te bekomen; 

Gelet op artikel 196 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel betreffende de 
eindejaarstoelage en artikel 227 betreffende de jaarlijkse vakantiedagen; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van artikel 196 en 227 van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel werd voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 22 oktober 
2021; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 12 november 2021 
betreffende de aanpassing van artikel 196 en 227 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Artikel 196 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast als volgt: 

Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke 
gedeelte, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris 
van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. 
Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend: 
1° het forfaitaire gedeelte: 

a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2020 389,69 euro; 
b) vanaf 2021 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens 

vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan de afgevlakte 
gezondheidsindex van de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan de 
afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. 
Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig; 

c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt verhoogd met 
898,74 euro; 

2° het veranderlijke gedeelte: 
3,6 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van 
toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Als 
het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of slechts 
een gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage berekend op basis van het 
salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid zijn functie wel volledig 
had uitgeoefend. 

Artikel 2 – Artikel 227 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast als volgt: 
§ 1. Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op tweeëndertig werkdagen betaalde vakantie 
voor een volledig dienstjaar. 
De vakantiedagen bestaan uit twintig wettelijke vakantiedagen en de overige vakantiedagen zijn 
bijkomende vakantiedagen. Bij het opnemen van de vakantiedagen worden eerst de wettelijke 
vakantiedagen opgenomen en daarna de bijkomende vakantiedagen. 
De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid. De 
vakantiedagen moeten vooraf worden aangevraagd. Als de aangevraagde dagen of periodes niet 
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verzoenbaar zijn met de behoeften van de dienst, dan wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld 
aan het personeelslid. 
Onverminderd de bepalingen uit het derde lid, heeft ieder personeelslid recht op minstens twee 
weken ononderbroken jaarlijkse vakantie. 
§ 2. Ieder personeelslid richt zijn aanvraag tot het opnemen van vakantiedagen aan zijn 
diensthoofd of coördinator. Het diensthoofd of de coördinator beslist over het toekennen van de 
vakantiedagen met inachtneming van de behoeften van de dienst en de continuïteit van de 
dienstverlening. 
Coördinatoren richten hun aanvraag tot het opnemen van vakantiedagen aan hun directeur. De 
directeurs richten hun aanvraag tot het opnemen van vakantiedagen aan de algemeen directeur. 
Het toekennen van de vakantiedagen gebeurt met inachtneming van de behoeften van de dienst 
en de continuïteit van de dienstverlening. 
De algemeen directeur en de financieel directeur beslissen autonoom over hun eigen 
vakantieregeling, met inachtneming van de behoeften van de dienst en de continuïteit van de 
dienstverlening. 
§ 3. Na goedkeuring wordt de personeelsdienst door het diensthoofd, de coördinator of de 
bevoegde directeur op de hoogte gebracht van de vakantieaanvragen door het personeel. De 
personeelsdienst houdt per personeelslid een individueel register bij van opgenomen 
vakantiedagen. 
§ 4. Het personeelslid is ertoe verplicht zijn vakantie tijdig te plannen, zodat hij al zijn vakantie 
kan opnemen en effectief opgenomen heeft gedurende het vakantiejaar. Een voltijds werkend 
personeelslid kan vijf dagen niet opgenomen vakantieverlof overzetten naar het volgende 
dienstjaar. Het aantal dagen niet opgenomen vakantieverlof dat overgezet kan worden naar het 
volgende dienstjaar van een niet voltijds werkend personeelslid wordt bepaald volgens de 
prestatiebreuk van het betrokken personeelslid. De andere niet opgenomen vakantie wordt noch 
gecompenseerd, noch uitbetaald. 
§ 5. In afwijking van § 1, derde lid, kan het personeelslid elk jaar maximum vier vakantiedagen 
opnemen zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. 

Artikel 3 – Er wordt een gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling opgesteld, die wordt 
gepubliceerd zoals wettelijk voorzien. 

13.  Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971; 
Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet); 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van 
de arbeidstijd in de openbare sector; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 
Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op 

het werk; 
Gelet op verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming of AVG); 

Gelet op de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk; 
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Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 en 41; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2009 houdende goedkeuring van het 

arbeidsreglement van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
Overwegende dat een aantal aanpassingen aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 

noodzakelijk of aangewezen zijn, meer bepaald betreffende: 
- het invoeren van de digitale loonfiche; 
- het invoeren van de mogelijkheid tot occasioneel telewerk; 
- het aanpassen van de delegatie technici van het bijzonder onderhandelingscomité, meer bepaald 

het toevoegen van de deskundige personeel; 
Overwegende dat het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel geïntegreerd en inhoudelijk 

identiek is aan het arbeidsreglement van het OCMW-personeel, waarbij de gemeenteraad bevoegd is voor 
wijzigingen betreffende het gemeentepersoneel en de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor 
wijzigingen betreffende het OCMW-personeel; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel werd 
voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 22 oktober 2021; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 12 november 2021 
betreffende de aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel; 

Op voorstel van de burgemeester; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Afdeling Ibis en artikel 21bis betreffende de digitale loonfiche wordt toegevoegd aan Titel III 

(bepalingen in verband met het loon): 
Artikel 21bis - Ieder personeelslid ontvangt een digitale loonfiche, die betrekking heeft op de 
weddeberekening van het hem/haar uitgekeerde loon. Op persoonlijk verzoek zal aan elk 
personeelslid uitleg door de personeelsdienst worden verschaft. 
Indien bij de berekening of bij de vaststelling van de maatstaven, die aan de grondslag liggen 
van het berekening van het salaris, een vergissing werd begaan, zal de partij die deze vergissing 
opmerkt, onmiddellijk de tegenpartij hiervan in kennis stellen. 
Het bestuur creëert de mogelijkheid om de loonfiche op een veilige manier digitaal ter 
beschikking te stellen van de medewerker. Het bestuur waarborgt dat de digitale loonfiche 
inhoudelijk overeenstemt met de loonbrief in papieren vorm. De digitale loonfiches zullen worden 
opgeslagen door het bestuur via Cipal Schaubroeck dat optreedt als elektronische 
archiveringsdienst. 
De medewerker kan de loonfiches raadplegen op een beveiligde manier via Cipal Schaubroeck 
door in te loggen via zijn/haar persoonlijk e-mailadres en wachtwoord. 
Het personeelslid ontvangt geen loonbrieven in papieren vorm meer, tenzij op uitdrukkelijk 
verzoek aan de personeelsdienst. 

Artikel 2 – Afdeling VI en artikel II.12 betreffende occasioneel telewerk worden toegevoegd aan Bijlage II 
(uurroosters): 
Artikel II.12 - Occasioneel telewerk is toegelaten voor het administratief personeel/de bedienden 
zoals bepaald in artikel 3, 8°. Toestemming hiervoor wordt verleend door en in overleg met het 
diensthoofd voor maximaal de helft van de prestatiebreuk van het betrokken personeelslid. Alle 
technische modaliteiten voor werkplek-onafhankelijk werken zijn hiervoor voorzien, alsook de 
nodige technische ondersteuning. Het betrokken personeelslid dient steeds bereikbaar te zijn 
tijdens de werkuren en zorgt er voor dat de tijdsregistratie, de agenda in outlook en de 
permanentiefiche correct zijn ingevuld. Er wordt geen vergoeding voor occasioneel telewerk 
voorzien. 
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Artikel 3 – De deskundige personeel wordt toegevoegd aan de delegatie technici van het bijzonder 
onderhandelingscomité, meer bepaald in artikel VI.5, § 1, 2°. 

Artikel 4 – Er wordt een gecoördineerde versie van het arbeidsreglement opgesteld, dat wordt gepubliceerd 
zoals wettelijk voorzien. 

IT 
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 december 
2021 van Cipal DV 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Cipal DV; 
Gelet op de statuten van Cipal DV; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per mail van 3 november 2021 om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van Cipal DV van 16 december 2021; 
Gelet op gemeld bericht van Cipal DV met opgave van volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022 
3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur 
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van de heer 
Jan Rosseel, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2020 houdende de heer Jean Pierre 
Deven, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal DV van 16 december 2021 worden 

goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van Cipal DV op 16 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 
of verdaagd zou worden), op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan Cipal DV. 
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VEILIGHEID 
15.  Goedkeuren van de dotatie 2022 voor de politiezone MIDOW 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 

berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 
Gelet op het voorstel van politiebegroting 2022; 
Overwegede dat de dotatie 2022 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone MIDOW wordt 

vastgesteld op 933.682 euro in gewone dienst en 57.975 euro in buitengewone dienst; 
Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie aan de politiezone MIDOW zoals ingeschreven in 

de politiebegroting, dienstjaar 2022, zijnde in gewone dienst 933.682 euro en in buitengewone 
dienst 57.975 euro. 

Artikel 2 – Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur. 
16.  Goedkeuren van de dotatie 2022 voor de brandweerzone MIDWEST 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 

bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2 dat 

bepaalt: ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van 
een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten 
laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’ 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster conform het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder Zone Midwest genoemd); 

Overwegende dat Zone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een akkoord bereikte 
met betrekking tot de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de Zone 
Midwest; na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel beheerders en secretarissen werd de 
financiële verdeelsleutel herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting 
van 26 oktober 2021 met betrekking tot de opmaak van het budget voor 2022; 

Overwegende dat de totale exploitatietoelage van de gemeenten voor 2022 7.373.874,00 euro, de 
totale investeringstoelage voor 2022 1.605.000,00 euro en de totale gemeentelijk gezamenlijke toelage 
8.978.874 euro bedraagt. 

Op voorstel van de burgemeester; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad neemt akte van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke 

gemeente aan de Zone Midwest vastlegt en die door de zoneraad in zitting van 26 oktober 2021 
voor de begroting 2022 werd herbevestigd. 

Artikel 2 – De gemeenteraad gaat akkoord met de exploitatietoelage aan de Zone Midwest voor 2022 die in 
de onderstaande tabel wordt weergegeven: 

Gemeente Dotatie 2022 (in euro) 

Ardooie € 268 254,50 
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Hooglede € 302 293,50 

Ingelmunster € 220 018,50 

Izegem € 779 627,50 

Lichtervelde € 244 217,00 

Meulebeke € 272 729,50 

Moorslede € 294 529,00 

Pittem € 211 597,00 

Roeselare € 3 081 814,50 

Ruiselede € 111 795,50 

Staden € 301 505,50 

Tielt € 542 088,50 

Wingene € 378 186,50 

Dentergem € 184 938,50 

Oostrozebeke € 180 278,50 

Totaal € 7 373 874,00 

Artikel 3 – De gemeenteraad gaat akkoord met de investeringstoelage aan de Zone Midwest voor 2022 die in 
de onderstaande tabel wordt weergegeven: 

Gemeente Dotatie 2022 (in euro) 

Ardooie € 63.397,50 

Hooglede € 68.533,50 

Ingelmunster € 68.533,50 

Izegem € 184.093,50 

Lichtervelde € 52.965,00 

Meulebeke € 70.780,50 

Moorslede € 64.842,00 

Pittem € 49.755,00 

Roeselare € 549.712,50 

Ruiselede € 33.223,50 

Staden € 71.422,50 

Tielt € 148.462,50 

Wingene € 90.361,50 

Dentergem € 45.100,50 

Oostrozebeke € 43.816,50 

Totaal € 1.605.000,00 

Artikel 4 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de zoneraad van Zone 
Midwest, Kwadestraat 159 te 8800 Roeselare. 
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Artikel 5 – In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20 dagen na het 
nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de provinciegouverneur. 

EREDIENSTEN 
17.  Goedkeuren van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint Amandus 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van 4 oktober 2021 van de kerkraad van Sint Amandus te Ingelmunster waarbij 
het budget 2022 en de bijhorende strategische nota van de kerkfabriek is vastgesteld; 

Gelet op de ondertekening van voorzitter, secretaris en penningmeester van kerkfabriek Sint Amandus 
op 17 oktober 2021; 

Gelet op het gunstig advies van Bisdom Brugge; 
Overwegende dat het budget 2022 wordt afgesloten met een exploitatietoelage van 38.062,75 euro, 

dewelke past binnen het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Amandus; 
Overwegende dat het budget 2022 ook een investeringstoelage bevat van 11.000 euro voor de 

instandhoudingswerken van het geklasseerde orgel; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het budget 2022 van de kerkfabriek Sint Amandus wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
18.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 21 december 
2021 van de DVV Midwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de DVV Midwest; 
Gelet op de statuten van de DVV Midwest; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per mail van 4 oktober 2021 om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van de DVV Midwest van 21 december 2021; 
Gelet op gemeld bericht van de DVV Midwest met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 29 juni 2021 
2. Benoemen bestuurder Ruiselede in raad van bestuur 
3. Vaststellen bijdrage gemeenten 2022 
4. Jaarplanning 2022 
5. Budget 2022 
6. Varia 
7. Volgende algemene vergadering; 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2020 houdende aanduiding van de 
heer Steven De Maesschalck, voorzitter gemeenteraad, als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster en van de heer Jean Pierre Deven, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
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Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 21 december 2021 

worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van de DVV Midwest op 21 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan de DVV Midwest. 

19.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 december 
2021 van de WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de WVI; 
Gelet op de statuten van de WVI; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28 oktober 2021 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 15 december 2021; 
Gelet op gemeld schrijven van de WVI met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 16 juni 2021 
2. Begroting 2022 
3. Kennisneming ontslag 2 bestuurders: mevrouw Rita Demaré (Hooglede) en de heer Dirk Verwilst 

(Meulebeke) 
4. Benoeming 2 bestuurders 
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 

raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
6. Mededelingen 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van mevrouw 
Trui Lambrecht, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Carine 
Geldhof, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
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Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 15 december 

2021 worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van de WVI op 15 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan de WVI. 

Toegevoegde punten 

Kennisname 

MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

18 november 2021, in verband met het dossier GAS-boetes voor snelheidsovertredingen  
Mevrouw de Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende 
toelicht. 
Sinds 1 februari kunnen gemeenten GAS-boetes geven voor kleine snelheidsovertredingen. Volgens 
Vlaanderen moet dit een win-winsituatie opleveren voor zowel de gemeenten als de lokale politie: “De 
boetes komen in de gemeentekas én de politie hoeft zich hier niet meer mee bezig te houden en kan zich 
dus concentreren op andere zaken.” Het gaat enkel over ‘kleine overtredingen’. Hiermee bedoelt men 
overtredingen waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na 
correctie met een tolerantiemarge van 6 km/u). 
In De Standaard van 8 november 2021 lazen we dat Ingelmunster in gesprek is met een consortium van drie 
private bedrijven voor het innen van snelheidsboetes. Het consortium maakt gebruik van trajectcontroles. 
Volgens hetzelfde artikel krijgt het privébedrijf 24 euro per boete. Experts stellen zich vragen bij die 
privatisering omdat commerciële spelers eerder belang hebben bij veel overtredingen dan bij een veilig 
verkeer. Ook zou er onduidelijkheid zijn over de wettelijkheid van het privatiseren van snelheidsboetes. De 
overtreding moet namelijk vastgesteld zijn met door de gemeenten gefinancierde flitstoestellen. 
Graag een stand van zaken in dit dossier: 
- Wil de gemeente zelf GAS-boetes uitdelen voor kleine snelheidsovertredingen? 
- Wil de gemeente hiervoor een beroep doen op private spelers? 
- Hoe zal de gemeente er desgevallend over waken dat de commerciële belangen niet primeren op de 

verkeersveiligheidsdoelstellingen? 
- Hoe ver staan deze gesprekken? 
- Welke systemen wil de gemeente hiervoor inzetten? Trajectcontroles? Mobiele flitsapparatuur, …? 
- Wat zijn de budgettaire gevolgen? Op hoeveel wordt de investering in flitsapparatuur geraamd? Op welke 

opbrengsten rekent de gemeente? 
- Aan welke locaties wordt gedacht voor controles? 
- Wanneer zouden deze controles van start gaan? 
De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Trui Lambrecht, schepen, die het volgende antwoordt. 
Samen met u en met evenveel verwondering hebben wij het artikel in de Standaard van 8 november 2021 
gelezen waarin stond dat de gemeente Ingelmunster ‘in gesprek’ is met het consortium dat TaaS of 
“trajectcontrole as a service” aanbiedt. 
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Graag geef ik eerst wat meer duiding. 
Gemeenten krijgen de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in 
zones 30 of 50. Kern van de zaak is dat de verwerking van boetes via dit systeem niet meer verloopt via het 
Gewestelijk Verwerkingscentrum van de politie, maar wel via een, zogenaamde, externe partner, die alle 
zorgen op zijn schouders neemt. Een deel van de geïnde bedragen vloeit dan terug naar de gemeente. 
Consortiums doen graag uitschijnen, dat ze dit volledig ontzorgen. Maar, je moet opnieuw een 
burgerpersoneelslid aanwerven, betalen,… Immers, buitenlanders kunnen niet geverbaliseerd worden via dat 
systeem. Wat met veelplegers, ... Dus een menselijke ingreep is steeds nodig en moet lokaal worden 
georganiseerd. 
Een consortium organiseerde op 15 december 2020 een webinar dat door de behandelende ambtenaar en 
mezelf als schepen van mobiliteit werd gevolgd. 
Aangezien dit misschien bepaalde opportuniteiten biedt voor een effectieve en efficiënte handhaving van 
snelheidsovertredingen en later misschien ook overtredingen tegen de tonnagebeperking door 
vrachtverkeer, werd bijkomende uitleg gevraagd om het dossier diepgaand te kunnen onderzoeken. Deze 
analyse werd op 1 februari 2021 door het schepencollege besproken met als resultaat dat dit zou worden 
voorgelegd aan het politiecollege. Aangezien de gemeente van oordeel is dat dergelijke maatregel best door 
of in nauwe samenwerking met de verkeersdienst van de politiezone, in voorkomend geval, wordt 
geïmplementeerd. Dit werd vervolgens besproken op een politiecollege, waarbij werd aangegeven dat deze 
technologie niet meteen een zoneprioriteit is. 
Ongeveer tegelijkertijd, op 5 februari 2021, kwam er een advies van de VVSG om met een eventuele 
invoering van deze maatregel te wachten aangezien er een hersteldecreet nodig is in functie van GAS 5 (zo 
worden de gedepenaliseerde snelheidsovertredingen genoemd) door juridische en praktische problemen die 
waren opgedoken. 
Als gevolg van dit advies werd een rondvraag gedaan bij de Midwest-gemeenten naar het standpunt inzake 
invoering van GAS 5. Bij de 11 respondenten klonken er gelijkaardige standpunten, met name een 
interessante en veelbelovende technologie voor lastige handhavingsvraagstukken, best op te nemen op 
niveau van de politiezone. Maar best ook wachten op juridische duidelijkheid. 
Sinds dan deden zich geen verdere ontwikkelingen meer voor. 
Gelet op deze feiten kunt u onze verbazing begrijpen dat, hoewel wellicht elke gemeente in Vlaanderen het 
inzetten van deze technologie al zal hebben geanalyseerd, enkel de gemeente Ingelmunster concreet wordt 
genoemd. Wij zijn ook benieuwd waar deze kwakkel vandaan komt. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende punt op 
de agenda. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

18 november 2021, in verband met de mindervalidenparkeerplaatsen op de 
Centrumparking 

Het punt wordt toegelicht door de heer Kurt Soenens, raadslid 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het voorstel van de Vooruit-fractie om bijkomende mindervalidenparkeerplaatsen op de 
Centrumparking te voorzien; 

Overwegende dat er aan het Ontmoetingscentrum slechts een beperkt aantal 
mindervalidenparkeerplaatsen zijn; 

Overwegende dat de afstand tussen de huidige mindervalidenparkeerplaatsen op de Centrumparking 
en het Ontmoetingscentrum vrij groot is; 

Overwegende dat er een behoefte is om mindervalidenparkeerplaatsen aan te brengen vlakbij de inrit 
van de Centrumparking; 

Gelet op de bouwplannen voor een nieuw cultuurcentrum ten oosten van de Centrumparking; 
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Gelet op het concreet voorstel, met name, er worden vier mindervalidenparkeerplaatsen aangebracht 
aan de inrit van de Centrumparking volgens de concrete suggestie op de luchtfoto, opgenomen in het 
dossier; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zich kan vinden in het voorstel; 
Overwegende, echter, dat er nog geen duidelijkheid is over de omgevingsaanleg van het Cultuurhuis 

en de mogelijke invloed op de inrichting van de Centrumparking bij de aansluiting van de omgeving van het 
Cultuurhuis; 

Overwegende dat het daarom beter is te wachten op een ontwerp van omgevingsaanleg om het 
aantal en de precieze locatie van bijkomende mindervalidenparkeerplaatsen vast te stellen; 

Gelet op het voorstel van amendement van de bevoegde schepen, met name, er worden bijkomende 
parkeerplaatsen voor mensen met een handicap aangebracht aan de inrit van de centrumparking. De locatie 
en het aantal bijkomende parkeerplaatsen zal concreet worden bepaald op basis van het ontwerp van de 
omgevingsaanleg van het Cultuurhuis; 
Gaat over tot de stemming over het amendement. 
De GEMEENTERAAD, 
BESLUIT: 
eenparig 
Het amendement wordt aanvaard. 

Op voorstel van de Vooruit-fractie, na amendering; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Er worden bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een handicap aangebracht aan de inrit 

van de centrumparking. De locatie en het aantal bijkomende parkeerplaatsen zal concreet 
worden bepaald op basis van het ontwerp van de omgevingsaanleg van het Cultuurhuis. 

Artikel 2 – Het schepencollege neemt hiervoor de nodige stappen. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, raadslid, of de gemeenteraad de genoemde ontwerpen van het nieuwe Cultuurhuis te zien krijgt. 
Trui Lambrecht, schepen, antwoordt dat, zoals gesteld, de toewijzing van het ontwerp van het nieuwe 
Cultuurhuis werd toevertrouwd aan een gespecialiseerde jury. Het is inderdaad de bedoeling om, na de 
uitspraak van de jury, dit aan de gemeenteraad te presenteren. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Bart 
Buyse, raadslid, of er verlichting komt aan de hondenweide. 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat zal worden gekeken of dit kan worden meegenomen in het 
verlichtingsplan bij het ontwerp voor de kanaalomgeving. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad geeft de heer Bart Buyse, 
raadslid, aan dat er frequent defecten zijn aan de verlichting op de rotonde aan de Menne. 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat hij dat zal melden aan Fluvius. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad meldt mevrouw Sandy 
Priem, raadslid, dat er, via een bewonersbrief, het einde der werken aan de Rodenbachwijk werd 
aangekondigd. Wat zal er gebeuren met de talrijke zaken die nog niet afgewerkt zijn? 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat dit klopt en dat er ook nog geen voorlopige oplevering is geweest. Die 
werd uitgesteld. Het is de bedoeling dat de aannemer aan al zijn verplichtingen wordt gehouden en alles 
nog uitvoert. Zoals reeds gesteld is dit een zeer lastige samenwerking. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt Enigo 
Vandendriessche, raadslid, aansluitend bij de vraag van de heer Jan Defreyne, of de 
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gemeenteraadswerkgroep die rond het dossier van het Cultuurhuis werd opgericht, nog bijeengeroepen 
wordt of dat deze een stille dood is gestorven. 
Trui Lambrecht, schepen, antwoordt dat dit inderdaad de bedoeling is eens deze fase tot aanduiding van 
een ontwerper is afgerond. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt Kurt Soenens, 
raadslid, of dit ook het geval is voor de klankbordgroep bij het Masterplan voor het Sportcentrum. 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat het ontwerp bijna afgerond is en dat dit vervolgens aan de 
klankbordgoep zal worden gepresenteerd. 
 
Mevrouw Nadine Verheye, raadslid en voorzitter van deze zitting, draagt het voorzitterschap terug over aan 
de heer Steven De Maesschalck. 
 
De zitting werd afgerond om 21.05 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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burgemeester
22 november 2021 

Beslissing 

ALGEMEEN BESTUUR 

Besluit tot het organiseren van de raden van 23 november 2021 in digitale zitting 
De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, §2 en 135, §2 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 

december 2017, artikel 28 § 1, 2°; 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID19 te beperken en latere wijzigingen; 
Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134, §1 en 135, §2 van de nieuwe 

gemeentewet een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de 
gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat één of meerdere leden van de raden een positieve coronatest aflegden, waardoor zij 
zich in quarantaine bevinden; 

Overwegende dat, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken, 
het, gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk is om geen fysieke bijeenkomst van de raden te laten 
doorgaan; 

Overwegende dat de nodige maatregelen werden genomen om, in overeenstemming met de richtlijnen van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur, de raden in digitale zitting te laten plaatsvinden; 

Overwegende dat de zittingen openbaar zullen verlopen via een audiovisuele livestream; 
Overwegende dat er geen geheime stemming is voorzien; 
Om deze redenen; 

BESLUIT:  
Artikel 1 – De raden van 23 november 2021 zullen doorgaan in digitale zitting. 

Ingelmunster, 22 november 2021 
De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 
Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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Verlenging samenwerkingsovereenkomst lokaal project klimaat van Gemeente 

Ingelmunster 

Titel project: Ingelmunster Benoveert 

Volgnummer project: 2017_11 

 

 

Tussen enerzijds, 

 

De PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries, 

vertegenwoordigd door Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu en Peter Norro, 

directeur, 

hierna genoemd "de Provincie". 

 

En anderzijds, 

 

DE GEMEENTE INGELMUNSTER, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, 

vertegenwoordigd door de heer Kurt Windels, burgemeester en de heer Dominik Ronse, 

algemeen directeur, hierna genoemd “de Gemeente”. 

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

Algemene bepalingen 

 

- Het ‘provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid goedgekeurd 

door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en eventuele latere 

wijzigingen, is van toepassing voor de onderhavige samenwerkingsovereenkomst; 

- De Gemeente verbindt zich ertoe om binnen de 30 kalenderdagen schriftelijk te 

antwoorden op vragen vanuit de Provincie met betrekking tot deze 

samenwerkingsovereenkomst; 

 

Artikel 1 Verlengen van de overeenkomst   

 

De Provincie geeft goedkeuring aan de verlenging van de uitvoering van het lokaal 

project klimaat met als onderwerp Ingelmunster Benoveert en volgnummer 2017_11. Dit 

gaat in vanaf 1 maart 2021 tot 31 december 2022. 

 

Artikel 2 Duur en opzeg van de overeenkomst 

2.1. De samenwerkingsovereenkomst gaat in na ondertekening door beide partijen en 

eindigt op het ogenblik dat het project is uitgevoerd en de administratieve afhandeling van 

deze overeenkomst volledig is voltooid.  
 

2.2. Bij niet naleving van deze overeenkomst kan de Provincie, na beslissing van de 

deputatie overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende bijdrage. 

 
Artikel 3 Communicatie  

Alle briefwisseling met betrekking tot de overeenkomst dient gericht aan: 

Indien gericht aan de Provincie: de deputatie van West-Vlaanderen, Dienst MiNaWA, 

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, contactpersoon: Bart Brilleman. 

 

De contactpersoon bij de Gemeente is: Patricia Ryelandt, Omgevingsambtenaar, 

Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 

 

Artikel 4 Verbod van overdracht – overeenkomst intuitu personae  

De overeenkomst is afgesloten tussen de Provincie en de Gemeente. De Gemeente kan 

de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het 

voorafgaande schriftelijk akkoord van de Provincie. 
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Artikel 5 Wijzigingen aan de overeenkomst 

Afwijkingen van de overeenkomst en verduidelijkingen van de verplichtingen van de 

partijen tijdens de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk, ondertekend door 

beide partijen en minstens in twee exemplaren zijn vastgelegd. 

 

 

Artikel 6 Bevoegde rechtbank  

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de 

rechtbanken van Brugge. 

 

Opgemaakt in twee exemplaren,  te Brugge op  ../../2021 

 

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te hebben 

ontvangen. 

 

 

Voor de Provincie West-Vlaanderen, 

 

   
De directeur   De Gedeputeerde 

  
 

 

Peter Norro         Jurgen Vanlerberghe 

 

 

 

Voor Gemeente … 

 

De algemeen directeur      De Burgemeester 

 

 

 

ir. Dominik Ronse       Kurt Windels 
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