
 Schepencollege 
Zitting van 12 september 2022 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van het reglement met betrekking tot initiatiefsubsidies 
Het COLLEGE, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2020 houdende goedkeuren van het 

participatiereglement; 
Gelet op de artikel 40 en 43 van het participatiereglement die stellen dat aanvragen voor een 

initiatiefsubsidie door een participatieraad of een straatburgemeester door het college van burgemeester en 
schepenen worden beoordeeld aan de hand van een door het college van burgemeester en schepenen op te 
stellen regeling in verband met de inhoud en de te volgen procedure; 

Overwegende dat hiervoor een reglement werd opgemaakt met nadere bepalingen inzake de inhoud van 
een aanvraag en de te volgen procedure; 

Overwegende dat met het reglement wordt beoogd te komen tot initiatieven die een eerder innovatief of 
experimenteel karakter hebben; 

Overwegende dat met de subsidie die, in voorkomend geval, geheel of gedeeltelijk als voorschot kan worden 
uitgekeerd, het financieel organisatierisico niet door de initiatiefnemers moet worden gedragen; 

Overwegende dat de toekenning van de subsidie binnen de kredieten zoals in het budget vastgelegd dienen 
te passen; 

Gelet op het ontwerp van reglement; 
Overwegende dat het ontwerp van reglement aan de hand van twee concrete cases werd uitgetest met de 

bedoeling de toepassing van het reglement te optimaliseren; 
Gelet op het ontwerp van aanvraagdocument; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement inzake initiatiefsubsidies wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
Artikel 2 – Het reglement treedt in voege vanaf heden. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 
(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 12 september 2022 

 
ir. Dominik Ronse 

 

 




