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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 19 april 2022 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 maart 2022 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 inrichtingsplan voor de kanaalomgeving 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis, overeenkomstig Groot Werk 1 van de 10 Grote Werken, van het inrichtingsplan 
voor de kanaalomgeving. Dit plan kwam werd uitgewerkt door Buro Bossaert op basis van het participatietraject 
dat daarover werd georganiseerd. 

3.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt overeenkomstig het omgevingsvergunningendecreet de zaak van de wegen van het 
omgevingsvergunningendossier met referentienummer OMV_2021120528 goed. Het betreft een verbreding van 
een gedeelte van de Mandelstraat om het project te kunnen realiseren. Het betreft ook de aanleg van een fiets- en 
wandelverbinding die de Mandelstraat met de Oorstrozebekestraat verbindt. 

4.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 16 mei 2022 van IVIO 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 16 mei 2022 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.  

5.  Goedkeuren van een motie betreffende de eventuele sluiting van materniteiten in regionale 
ziekenhuizen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig artikel 40, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur, een motie goed 
waarin wordt gevraagd dat de materniteiten in de regionale ziekenhuizen van Izegem en Tielt niet gevat zouden 
worden door de herstructureringsmaatregelen van de federale overheid. 



6.  Goedkeuren van een ontwerpakte tot gratis grondafstand  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
tot gratis grondafstand goed. Deze grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald met het oog 
op rioleringswerken en de verharding van de fiets- en wandelverbinding tussen het Acasiaplein en de 
Hinnebilkstraat. 

7.  Goedkeuren van een ontwerpakte tot gratis grondafstand  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 41, 11° van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
tot gratis grondafstand goed. Deze grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald met het oog 
op rioleringswerken en de verharding van de fiets- en wandelverbinding tussen het Acasiaplein en de 
Hinnebilkstraat. 

8.  Goedkeuren van de  overeenkomst met stad Izegen inzake het verlaagd zwembadtarief voor 
inwoners van Ingelmunster 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt een voorstel van samenwerking goed tussen de gemeente Ingelmunster en de stad 
Izegem, waarbij de inwoners van Ingelmunster het zwembad van Izegem kunnen gebruiken tegen het tarief van 
de inwoners van Izegem. Het verschil tussen het inwoners- en het niet-inwonerstarief wordt door de gemeente 
Ingelmunster, ten gunste van de stad Izegem, bijgepast. 

9.  Toetreden tot OFP Prolocus (afzonderlijk vermogen VVSG) en goedkeuren van het verzoek tot 
aanvaarding als lid van de algemene vergadering van OFP Prolocus in het kader van het aanvullend 
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De raad stemt in om toe te treden tot OFP Prolocus in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractueel 
personeel met ingang van 1 januari 2022. De pensioentoezegging bedraag 2,5% van het jaarloon. Er wordt een 
MIPS gevormd met het OCMW Ingelmunster. 

10.  Vaststellen van de jaarrekening 2021 betreffende het onderdeel van de gemeente 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2021 voor het onderdeel  van de gemeente vast overeenkomstig artikel 
206 van het Decreet over het Lokaal bestuur. De jaarrekening 2021 sluit af met een beschikbaar budgettair 
resultaat van 13.541.615 euro en een autofinancieringsmarge van 2.489.905 euro. 



11.  Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de jaarrekening 2021 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2021, geconsolideerd, goed. De jaarrekening 2021 sluit af met een 
beschikbaar budgettair resultaat van 13.541.615 euro en een autofinancieringsmarge van 2.489.905 euro. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


