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Zitting van 18 oktober 2022 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 oktober 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. 
De heer Jean Pierre Deven nam ontslag uit de gemeenteraad op 20 september 2022. Na akte te hebben genomen 
van dit ontslag, wordt Rudi Debruyne, als eerste opvolger verkozen op lijst nr. 7 - DE BRUG/N-VA/OpenVLD, 
aangesteld als gemeenteraadslid na onderzoek van de geloofsbrieven en nadat hij daartoe de voorgeschreven eed 
heeft afgelegd. 

2.  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 20 september 2022 goed. Deze werden opgesteld 
door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 december 2022 van 
Fluvius West 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Fluvius West van 12 december 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 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 7 december 2022 van 
Fluvius OV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 
De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van Fluvius OV van 7 december 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 Fluvius OV. 

5.  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 2022 van 
Gaselwest 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest van 20 december 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 Gaselwest. 



6.  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 2022 van 
TMVS 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 
De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van TMVS van 13 december 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 TMVS.  

7.  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 't Roosje goed. 

8.  Goedkeuren van een bijakte bij de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster 
voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
De gemeenteraad keurt, aanvullend bij de samenwerkingsovereenkomst van 18 februari 2020 tussen de 
gemeente, het OCMW en de CV BKI, een bijakte goed waarin in aanvullende financiering wordt voorzien als gevolg 
van de noodzakelijke uitbreiding van het personeelskader en als gevolg van de inflatie. 

9.  Goedkeuren van een retributiereglement 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
De gemeenteraad stelt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de gemeentelijke regeling inzake 
tarieven, een reglement voor de dienst omgeving vast. Het betreft het tariferen van de kosten bij openbare 
onderzoeken. 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 13 
oktober 2022 

 Op voorstel van de fractie Vooruit. 
De gemeenteraad keurt goed dat aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht wordt gegeven om 
alle mogelijkheden te onderzoeken om een stadsrandbos te realiseren, daarover de nodige onderhandelingen met 
de eigenaars te voeren en te rapporteren aan de raad. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


