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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 november 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 18 oktober 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 visienota van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Midwest 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

In uitvoering van het Decreet Basismobiliteit neemt de gemeenteraad kennis van de visienota van het 
mobiliteitsplan van de vervoerregio Midwest. Deze nota werd opgesteld door de Vervoerregioraad en dient als 
basis voor het verder opmaken van een regionaal mobiliteitsplan met actiepunten. 

3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 19 december 2022 van 
IVIO 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van algemene vergadering van IVIO van 19 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 IVIO.  

4.  Goedkeuren van een aanpassing bij de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-
Vlaanderen op het vlak van promotie en ontwikkeling van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst goed met de provincie West-Vlaanderen rond 
kleine landschapselementen. Door deze aanpassing wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst uitgebreid 
zodat landschapsplannen bij particulieren voortaan ook door de provincie kunnen aangeplant worden. Tot op 
heden werd enkel het plantgoed geleverd. Er wordt ook een maximumbijdrage per dossier ingevoerd voor de 
gemeente. 

5.  Goedkeuren van het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad keurt een nieuw reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten 
en op het openbaar domein goed. Na aanpassing in 2017 van de federale wetgeving door de Vlaamse overheid na 



hiervoor in 2014 bevoegd te zijn geworden, past de gemeente haar reglement aan aan de Vlaamse normen op 
voorstel van de VVSG. 

6.  Machtigen tot het neerleggen van een aankoopbod 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad van Ingelmunster de 
aankoop van het station van Ingelmunster met aanhorigheden goed. De heren burgemeester en algemeen 
directeur worden door de gemeenteraad gemachtigd om namens de gemeente Ingelmunster de aankoopprocedure 
te voeren een bod uit te brengen volgens de kredieten vastgelegd in het financieel meerjarenplan. 

7.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor een kosteloze 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 3a 4ca gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de 
opname in het openbaar domein als wegenis en groenzone. 

8.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Cityscreens NV voor de plaatsing en 
uitbating van een digitaal infoscherm 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

9.  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 2022 van 
Cipal DV 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal DV van 15 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 Cipal DV. 

10.  Goedkeuren van de dotatie 2023 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 
2023 bedraagt de toelage 1.103.613 euro voor de exploitatie en 59.134 euro voor investeringen. 

11.  Goedkeuren van de dotatie 2023 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 2023 bedraagt de toelage 229.935,5 euro voor de exploitatie en 68.553,5 euro voor investeringen. 



12.  Goedkeuren van het budget 2023 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 2023 van de kerkfabriek Sint Amandus goed. Het budget is in 
overeenstemming met het meerjarenplan. Er wordt een exploitatietoelage voorzien van 54.552,56 euro en een 
investeringstoelage van 11.000 euro voor de instandhoudingswerken aan het orgel. 

13.  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 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 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 de DVV Midwest. 

14.  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 2022 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 14 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 de WVI. 

15.  Goedkeuren van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, op voorstel van Fluvius en overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal 
bestuur, de nieuwe tarieven goed voor werken aan nutsvoorzieningen die op openbaar domein plaatsvinden voor 
de periode 2023 tot en met 2025. 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


