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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 20 september 2022 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Mevrouw Els Leysen nam ontslag uit de gemeenteraad op 21 juni 2022. Na akte te hebben genomen van dit 
ontslag, wordt Koen Depreiter, als eerste opvolger verkozen op lijst nr. 3 - CD&V, aangesteld als gemeenteraadslid 
na onderzoek van de geloofsbrieven en nadat hij daartoe de voorgeschreven eed heeft afgelegd. 

2.  Verkiezen van een schepen 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Na het ontslag van de heer Jean Pierre Deven wordt mevrouw Nadine Verheye, op basis van een akte van 
voordracht ondertekend door minstens de helft van de gemeenteraadsleden en van minstens de helft van de 
raadsleden van haar lijst, verkozen verklaard als schepen van Ingelmunster vanaf 1 oktober 2022. Zij legt daartoe 
de eed af in handen van de burgemeester. 

3.  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 21 juni 2022 goed. Deze werden opgesteld door de 
algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

4.  Kennis nemen van het jaarverslag van de cv BKI over het werkjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

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

5.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over de eerste helft van 2022 voor 
de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

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



6.  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_2022054884 goed. Het betreft het opwaarderen en 
verplaatsen van buurtweg nr. 50 tussen de Kruisstraat en de Kleine Weg. 

7.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de algemene 
vergadering van de Vlaamse vereniging voor openbaar groen (VVOG) 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Na het ontslag van Jean Pierre Deven als schepen en overeenkomstig de statuten van vzw VVOG duidt de 
gemeenteraad Nadine Verheye aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Dit 
mandaat is niet bezoldigd. 

8.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van IVIO 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de statuten van de opdrachthoudende vereniging IVIO 
duidt de gemeenteraad Nadine Verheye aan als kandidaat-vertegenwoordiger voor de raad van bestuur, dit ter 
vervanging van Jean Pierre Deven, ontslagnemend. Dit mandaat is bezoldigd. 

9.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de initiatiefgroep 
van stad-landschap 't West-Vlaamse Hart 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Na het ontslag van de heer Jean Pierre Deven als schepen wordt mevrouw Nadine Verheye, schepen, aangeduid 
als vervanger voor de initiatiefgroep. Trui Lambrecht blijft plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
initiatiefgroep voor de politieke vertegenwoordiging. Dominik Ronse en Patricia Ryelandt blijven effectief en 
plaatsvervangend ambtelijke vertegenwoordiger in de initiatiefgroep. Dit mandaat is niet bezoldigd. 

10.  Voorlopig vaststellen van een rooilijnplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 17, §1 van het Decreet houdende de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de 
voorlopige vaststelling van het rooilijnplan van de Irislaan goed. 

11.  Aanstellen van een plaatsvervangend deskundige voor de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro) voor de huidige legislatuur 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt, in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening of GECORO samen. De GECORO is een officieel adviesorgaan, bestaande uit 9 



deskundigen (als effectief of plaatsvervanger) en 6 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, dat 
de gemeente bijstaat in planologische dossiers. Na het ontslag van een plaatsvervangend deskundige wordt een 
nieuwe plaatsvervangend deskundige aangesteld als lid. 

12.  Goedkeuren van de prioriteitennota, na wijziging, voor de handhaving van milieu en 
ruimtelijke ordening 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de gewijzigde prioriteitennota goed waarin de prioriteiten voor de handhaving inzake 
leefmilieu en ruimtelijke ordening voor de komende jaren zijn opgenomen. 

13.  Verlenen van advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied 
Midwest-West 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies op het verzoek van Sociale Huisvestingsmaatschappij Izi Wonen tot 
verlenging van hun erkenning in afwachting van de vorming van de nieuwe woonmaatschappij in juni 2023. 

14.  Goedkeuren van een ontwerpakte tot gratis grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte tot gratis 
grondafstand goed. Deze afstand van 11.931 m² gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder 
met het oog op de opname van het goed in het openbaar domein na de inrichtingswerken in de Bruinbeekstraat. 

15.  Goedkeuren van een 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 824 m² gebeurt om reden van openbaar nut en dit met het oog op de inrichting van 
krachtbalvelden op het sportcentrum. 

16.  Goedkeuren van een 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 2.020 m² gebeurt om reden van openbaar nut en dit met het oog op de inrichting van 
krachtbalvelden op het sportcentrum. 

17.  Goedkeuren van een ontwerpakte tot gratis grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte tot gratis 
grondafstand goed. Het betreft het voormalig tracé van een ingeschreven waterloop die na afkoppelingswerken 
werd verlegd. 



18.  Goedkeuren van de wijzigingen in de schoolreglementen van de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd en de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon voor het schooljaar 2022-2023 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, als schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen, de wijzigingen in de 
schoolreglementen van De Wingerd en De Zon goed. 

19.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel in functie van het 
bevorderen van de fietsmobiliteit door het invoeren van de mogelijkheid tot fietslease 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering, de aanpassing van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed. Het betreft aanpassingen met betrekking tot het invoeren 
van de mogelijkheid tot fietslease. 

20.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van Cipal DV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Na het ontslag van Jean Pierre Deven als schepen en overeenkomstig de statuten van Cipal DV duidt de 
gemeenteraad Nadine Verheye aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Dit 
mandaat is niet bezoldigd. 

21.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de 
bestuursorganen van vzw Kringwinkel Midwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Na het ontslag van de heer Jean Pierre Deven als schepen, wordt mevrouw Nadine Verheye, schepen, 
overeenkomstig de statuten van vzw Kringwinkel Midwest voorgedragen als kandidaat-bestuurder en als lid van de 
algemene vergadering. Deze mandaten zijn niet bezoldigd.  

22.  Verlenen van toestemming voor het zichtbaar gebruik van mobiele camera's 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Op verzoek van de korpschef van de politiezone Midow verleent de gemeenteraad de toestemming aan de politie 
tot het dragen van bodycams op het grondgebied van de gemeente volgens de voorwaarden van de wet op het 
politieambt. 

23.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen 
van de dienstverlenende vereniging Midwest (DVV Midwest) 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Na het ontslag van Jean Pierre Deven als schepen en overeenkomstig de statuten van de dienstverlenende 
vereniging Midwest duidt de gemeenteraad Steven De Maesschalck, voorzitter van de gemeenteraad, aan als 
effectief en mevrouw Nadine Verheye als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Deze 
mandaten zijn niet bezoldigd. 



Aangezien er geen kandidaten werden voorgedragen door de fracties van de oppositie wordt geen kandidaat-
bestuurder van de oppositie aangewezen voor de raad van bestuur van de DVV Midwest. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


