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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 23 november 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 19 oktober 2021, uitgesteld naar 26 oktober 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 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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur waarmee een beslissing van het schepencollege 
van 26 juli 2021 wordt vernietigd. Dit gebeurde op basis van een klacht. In de bestreden en vernietigde beslissing 
werd de beleidsmatig gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de reconversie van de site Bekaert vastgesteld. De 
gemeente gaat niet in beroep. 

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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Fluvius West van 13 december 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 21 december 2021 van 
Gaselwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest van 21 december 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.  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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius OV van 6 december 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. 

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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 14 december 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.  

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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 20 december 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.  

8.  Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-
Vlaanderen voor het lokaal klimaatproject 'Ingelmunster Benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen 
voor het lokaal klimaatproject 'Ingelmunster Benoveert' tot en met 31 december 2022. Dit project startte in 2017 
en de voorziene verlenging moet ervoor zorgen dat alle benovatie-dossiers van het project administratief afgerond 
kunnen worden. 

9.  Goedkeuren van een eenzijdige verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een eenzijdige verkoopbelofte goed. 
Deze verwerving van 163m² gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in waterbeheersingswerken aan de 
Mispelaarbeek. 



10.  Goedkeuren van een eenzijdige verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een eenzijdige verkoopbelofte goed. 
Deze verwerving van 254m² gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in waterbeheersingswerken aan de 
Mispelaarbeek. 

11.  Goedkeuren van een belofte tot afstand van gebruik  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot afstand van gebruik 
goed. Deze afstand tot gebruik gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in waterbeheersingswerken aan de 
Mispelaarbeek. 

12.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van artikel 196 en 227 van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel goed. Het betreft aanpassingen betreffende het overzetten van jaarlijkse vakantiedagen en de 
verhoging van het veranderlijke gedeelte van de eindejaarspremie als gevolg van het sectoraal akkoord van 9 juni 
2021. 

13.  Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel goed. Het betreft 
het invoeren van digitale loonstroken, bepalingen omtrent occasioneel telewerk en een wijziging van de delegatie 
van technici in het bijzonder onderhandelingscomité. 

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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal DV van 16 december 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 Cipal DV. 

15.  Goedkeuren van de dotatie 2022 voor de politiezone MIDOW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving met betrekking tot 
de politiediensten, de exploitatietoelage en investeringstoelage aan de politiezone MIDOW goed. Voor het boekjaar 
2022 bedraagt de toelage 933.682 euro voor de exploitatie en 57.975 euro voor investeringen. 



16.  Goedkeuren van de dotatie 2022 voor de brandweerzone MIDWEST 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving met betrekking tot 
de brandweer, de exploitatietoelage en investeringstoelage aan de brandweerzone MIDWEST goed. Voor het 
boekjaar 2022 bedraagt de toelage 220.019 euro voor de exploitatie en 68.554 euro voor investeringen. 

17.  Goedkeuren van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint Amandus 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 43 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten keurt de gemeenteraad het budget 2022 van de kerkfabriek Sint Amandus goed. Het budget is in 
overeenstemming met het meerjarenplan. Er wordt een exploitatietoelage voorzien van 38.062,75 euro en een 
investeringstoelage van 11.000 euro voor de instandhoudingswerken aan het orgel. 

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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 21 december 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 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 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 15 december 
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. 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 18 
november 2021, in verband met de mindervalidenparkeerplaatsen op de Centrumparking 

 Op voorstel van Enigo Vandendriessche, raadslid. 

De gemeenteraad keurt het voorstel van de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, om bijkomende 
mindervalidenparkeerplaatsen op de Centrumparking aan te leggen, na amendering, goed. Het aantal bijkomende 
plaatsen en de locatie zal worden bepaald van zodra het ontwerp van de omgevingsaanleg bij het Cultuurhuis is 
gekend. 
De burgemeester, 
 
 
 
 
 
Kurt Windels 


