
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 maart 2021 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van de visie inzake Sociaal Wonen voor de legislatuur 2020-2025 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid; 
Gelet op het richtlijnenkader voor de uitvoering van activiteiten voorzien in het besluit van de Vlaamse 

regering over het lokaal woonbeleid, versie 22 mei 2020, meer bepaald voor de uitvoering van activiteit VA_1.5.; 
Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020–2025; 
Overwegende dat één van de verplichte activiteiten die in het besluit van de Vlaamse regering over Lokaal 

Woonbeleid is opgenomen (en één van de voorwaarden voor de IGS-subsidiëring) het uitwerken van een visie 
sociaal wonen voor deze legislatuur is; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2021 houdende 
goedkeuren van de ontwerpvisie inzake Sociaal Wonen voor de legislatuur 2020-2025; 

Overwegende dat deze visie op sociaal wonen moet gezien worden als een onderdeel van een ruimere visie 
op wonen in de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de gemeente hiermee maximaal inspeelt op de beleidsprioriteiten die opgenomen zijn in 
het besluit van de Vlaamse regering over Lokaal Woonbeleid; 

Overwegende dat de visietekst tot stand is gekomen vóór de verspreiding van de nota omtrent het 
regelgevend en implementatietraject voor de toekomstige woonmaatschappijen (nota van Wonen-Vlaanderen van 
10 september 2020); 

Overwegende dat afhankelijk van het resultaat van dit traject de visietekst in een latere fase zo nodig kan 
aangepast worden; 

Gelet op het positief advies van het lokaal woonoverleg van 26 oktober 2020 over deze nota; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
17 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-
Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, 
Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
en 
3 stemmen tegen (Enigo Vandendriessche, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
Artikel 1 – De visie Sociaal Wonen 2020–2025” wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
  



 
 
 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 24 maart 2021 

 
ir. Dominik Ronse 


