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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 juni 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 24 mei 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 de impact van corona op de financiën gemeente en OCMW. 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad neemt kennis van de impact van corona op de financiën gemeente en OCMW op basis van een 
toelichting van mevrouw Tine Dhont, financieel directeur van de gemeente Ingelmunster. 

3.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt de gemeenteraad kennis van de goedkeuring door de 
Gouverneur van de jaarrekening 2021 van de gemeente. 

4.  Definitief vaststellen van een rooilijnplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 17, §5 van het Decreet houdende de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de 
definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'Ecologisch wandelpad Mandelmeersen' of het Overmandelpad goed. 

5.  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 Pastoor Dufortstraat, een nieuwe straat 
horende bij een goedgekeurde verkaveling. 

6.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 7a 56ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in de aanleg van 
wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat. 



7.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 1a 60ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in de aanleg van 
wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat. 

8.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 25 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in de aanleg van 
wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat. 

9.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 50 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in de aanleg van 
wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat. 

10.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 82 ca gebeurt om reden van openbaar nut en kadert in de aanleg van 
wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat. 

11.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van een onroerend goed 

 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 aankoop van onroerende goederen goed. Deze aankoop in de Gistelstraat gebeurt om reden van openbaar 
nut en meer in het bijzonder met het oog op bebossing. 

12.  Goedkeuren van de jaarrekening voor 2021 van de Interlokale Vereniging Stedelijke 
Kunstacademie Tielt 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur en de statuten van 
de interlokale vereniging, de jaarrekening van het boekjaar 2021 van de intergemeentelijke vereniging van de 
kunstacademie van Tielt goed. 



13.  Goedkeuren van het reglement erkenning en sportsubsidies 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, in overeenstemming met het meerjarig beleidsplan, een nieuw reglement goed 
betreffende de erkenning van sportclubs en het toekennen van subsidies aan deze sportclubs. 

14.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de Raad Leefmilieu als participatieraad 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad erkent de Raad Leefmilieu als participatieraad overeenkomstig het gemeentelijk 
participatiereglement. Met deze erkenning verkrijgt de Raad Leefmilieu de in het reglement voorziene voordelen, 
terwijl de Raad Leefmilieu zich engageert tot de opgenomen verplichtingen 

15.  Goedkeuren van het gemeentelijk reglement op de begraafplaats en de lijkbezorging 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 
2004, een voorstel tot aanpassing aan het gemeentelijk reglement op de begraafplaats en lijkbezorging van 2017 
goed. Door veranderingen in het maatschappelijk weefsel bleek dat het reglement op bepaalde vlakken zijn 
actualiteit had verloren en dat daardoor een aanpassing zich opdrong. 

16.  Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet en na overleg met de 4 
partnergemeenten van Midow en de politiezone Midow, een update van het algemeen politiereglement goed. 
Het betreft voornamelijk een aantal technische wijzigingen als gevolg van wijzigende rechtsregels en de opname 
van het lokaal reglement tegen motorbendes in het algemeen politiereglement. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


