
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 22 november 2022 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, 
Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, 
Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter, Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jan Defreyne: raadslid 
 
De zitting vangt aan om 20.35 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Beslissingen 

PATRIMONIUM 

2.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de verkoop van onroerende goederen  
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot verkoop van een onroerend goed met referte 13329-001; 
Overwegende dat het een magazijn betreft gelegen Sint-Amandsstraat 15, 8770 Ingelmunster met 

kadastrale legger sectie A nummer 963N met een oppervlakte volgens kadaster van 3 are 84 centiare; 
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Overwegende dat er een erfdienstbaarheid van doorgang van toepassing is die werd opgenomen in 
een afzonderlijke akte; 

Overwegende dat de minimale verkoopprijs werd bepaald op 195.000,00 euro. De bekomen 
verkoopprijs dient voorafgaandelijk aan het verlijden van de verkoopakte betaald te worden door middel van 
een overschrijving, betaalbaar op rekeningnummer BE68 0910 0092 2034, op naam van het OCMW; 

Overwegende dat de verkoop gebeurt aan de hoogste bieder, na schriftelijk en/of mondeling opbod; 
Overwegende dat de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid namens het OCMW 

gemachtigd wordt om de verkoopprocedure te starten, de authentieke verkoopakte te verlijden en het 
OCMW te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte; 

Overwegende dat de Financieel Directeur na gehele betaling gemachtigd wordt om kwijting te 
verlenen; 

Overwegende dat alle kosten van deze akte voor rekening zijn van de verkrijger;  
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van akte met referte 13329-001, houdende verkoop van 

volgend onroerend goed door het OCMW en als bijlage gevoegd bij deze beslissing, er wordt 
verwezen naar de voorwaarden die aldaar beschreven worden: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

A 963N 3a 84ca 

Artikel 2 – De Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichte 
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte. 

 
De zitting werd afgerond om 20.40 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 

Vervolg zitting van 22 november 2022

Blz. 2/2


		2022-12-24T11:53:26+0100


		2022-12-26T11:22:42+0100




