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OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2006- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 
GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 10 november 2006 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 20 december 2006 in Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur van 29 september 2006 vastgelegde agenda 
van voormelde Buitengewone Algemene Vergadering, die volgende punten omvat: 

1. Actualisering van de lijst van de aandelen ingevolge de kapitaalsherschikking in 
overeenstemming met de besluiten van de raad van bestuur van 8 september 
2005; 

2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2007 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2007. 

3. Statutaire benoemingen. 

Gelet op de gemeentewet; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 20 december 2006. 

artikel 2: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van GASELWEST op 20 
december 2006, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 3: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 4: onderhavige beslissingen aan de Toezichthoudende overheid over te maken 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ervan kennis te geven aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest (secretariaat), p/a Industriepark De Bruwaan 
12 te 9700 Oudenaarde. 
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    2   Goedkeuring af te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met betrekking tot de sanering van het 
door de VMW aan haar abonnees geleverde water in de zin van art. 6bis §3 van het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending – 
bijakte bij de overeenkomst van 28 juni 2005 

Het College, 
Gelet op artikel 6bis, §1 en §3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 

bestemd voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het decreet van 24 
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, waarbij aan de 
drinkwatermaatschappijen de verplichting wordt opgelegd om het aan hun abonnees geleverde 
water te saneren en waarbij wordt bepaald dat aan deze saneringsplicht in hoofde van de 
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan worden voldaan door het afsluiten van 
een overeenkomst met een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke markt bevraging aangestelde 
entiteit; 

Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de VMW van 28 juni 
2005; 

Gelet op de bijakte bij deze overeenkomst van 23 december 2005 tot stand gekomen 
ten gevolge van de BTW-ruling van 8 juli 2005; 

Gelet op de brief van de VMW van 27 oktober 2006 waarin gevraagd wordt de 
bestaande overeenkomst aan te passen ten gevolge van art. 59 van het decreet van 23 december 
2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingen 2006 met invoeging van een 
vergoeding voor eigen waterwinners bij de bijdrage voor opvang en transport; 

Overwegende dat bijkomend voorgesteld wordt volgende aanpassingen en 
vereenvoudigingen in de overeenkomst te voorzien: 

• Vergoeding voor het gebruik van de riolering direct wordt gekoppeld aan wat de VMW aan 
bijdragen heeft gefactureerd, waardoor geen verrekening meer gebeurt; 

• De bijdrage wordt ook aangerekend voor eigen waterwinners; 

• De nieuwe overeenkomst BTW-technisch beter gestructureerd en geformuleerd is; 

• Een aantal percentages nauwer aansluiten bij de werkelijkheid. 

Gelet op het voorliggend ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening en de gemeente Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De overeenkomst  wordt goedgekeurd en gevoegd bij de overeenkomst van 28 juni 
2005. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Goedkeuring verhoging maaltijdcheques 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 4 december 2001, houdende 

toekenning van maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel voor het dienstjaar 2002 en volgende 
en goedkeuring reglement op de toekenning van deze maaltijdcheques; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 mei 2005 waarbij per gewerkte dag een 
maaltijdcheque ten bedrage van 3,50 euro (werkgeversaandeel: 2,40 euro – werknemersaandeel: 
1,10 euro) wordt uitbetaald; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2005, waarbij per voltijds 
gepresteerde arbeidsdag een maaltijdcheque ten bedrage van 4,00 euro (werkgeversaandeel: 2,90 
euro – werknemersaandeel: 1,10 euro) wordt uitbetaald; 

Gelet op het CAO Lokale Besturen 2005-2007, waarbij een verhoging van de 
maaltijdcheques werd onderhandeld van 100,00 euro/jaar, zijnde een verhoging 0,50 euro per 
maaltijdcheque; 

Overwegende dat een verhoging van het tarief van de maaltijdcheques bijdraagt tot 
een verbeterde verloning van het gemeentepersoneel; 
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Overwegende dat deze aanpassing kan ingaan op 1 januari 2007; 

Gelet op het overleg tussen het OCMW van Ingelmunster en de gemeente 
Ingelmunster op 15 december 2006; 

Gezien het dwingend karakter van deze bepaling van het CAO; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het bedrag van de maaltijdcheques wordt vanaf 1 januari 2007 als volgt 
vastgesteld: cheque van 4,50 euro (werkgeversaandeel: 3,40 euro – 
werknemersaandeel: 1,1 euro) per voltijds gepresteerde arbeidsdag. 

artikel 2: De nodige kredieten zullen hiervoor worden voorzien op de gemeentebegroting. 

 

POLITIE 

    4   Wijzigen politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 december 2001, waarbij de 

politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging werd hervastgesteld; 

Overwegende dat artikel 100 van bedoelde politieverordening moet worden aangepast; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, inzonderheid §2, art. 9; 

Overwegende dat de ontgravingen tot op heden uitgevoerd worden door het 
gemeentepersoneel, dat hiervoor niet uitgerust is; 

Overwegende dat de aangepaste kledij, maskers, handschoenen en dergelijke, telkens 
vernietigd moeten worden; 

Overwegende dat het aangewezen is om de ontgravingen te laten uitvoeren door een 
externe firma die hierin gespecialiseerd is; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het huidig artikel 100, betreffende de voorwaarden tot ontgraving en verplaatsing, 
van de gemeenteraadsbeslissing waarbij de politieverordening op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging werd hervastgesteld ,wordt vervangen door: 
 
De machtiging tot ontgravingen en verplaatsingen wordt door het gemeentebestuur 
toegewezen aan een erkend aannemer. 
 
De personen die belast zijn met de opgravingswerkzaamheden moeten voldoende 
opgeleid zijn en moeten beschermende kledij dragen. 
 
De kosten van de aannemer die voortvloeien uit de opgraving vallen rechtreeks ten 
laste van de families die de opgraving hebben aangevraagd. 
 
De opgraving, met uitsluiting van deze, 
1° door de rechterlijke overheid bevolen; 
2° van het stoffelijk overschot van militairen en burgers, gesneuveld voor het 
vaderland; 
3° veroorzaakt door de bestemmingsverandering van de begraafplaats; 
zijn onderworpen aan de betaling van een retributie, waarvan het bedrag door de 
gemeenteraad in een bijzonder tariefreglement wordt vastgesteld. 

 
    5   Politiereglement voor het park en de vijver ter hoogte van de Serviceflats ‘De 
Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 

De Raad, 
Overwegende dat het gemeentelijk domein met park en vijver, gelegen ter hoogte van 

de serviceflat ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ volledig werd heraangelegd; 



Vervolg zitting van 19 december 2006 
 

 

Overwegende dat, naar aanleiding van deze heraanleg het aangewezen is een 
gemeentelijk reglement goed te keuren om wantoestanden te voorkomen, om de openbare rust te 
handhaven en om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren; 

Gezien dat het domein met park en vijver eigendom zijn van de gemeente 
Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Voor het gemeentelijk domein ter hoogte van serviceflat ‘De Ermitage’ en RVT 
‘Maria’s Rustoord’, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster, 
gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere reglementaire 
beschikkingen, de navolgende bepalingen: 
 
1. Het park is van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 
voor voetgangers. Trek-, last- of rijdieren mogen niet in het domein gebracht 
worden. Personen die een hond binnen het domein brengen moeten deze aan de 
leiband houden. 
 
Tussen zonsondergang en zonsopgang is het voor de bezoekers verboden zich op 
gelijk welke wijze in het domein te bevinden. 
 
Voornoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer belast met de werken in 
het domein en op het verkeer van de ordediensten en de hulpdiensten. 
 
2. Wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de 
wegcode van toepassing. 
 
3. Het is verboden in het domein op eender welke wijze te kamperen. 
 
4. Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk 
karakter van het domein zou verstoord worden of waardoor enige beschadiging of 
vernieling zou ontstaan, hetzij aan de beplantingen, gewassen, vrachten en het 
parkdomein, hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende goederen welke zich in 
het domein bevinden. 
 
5. Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en orde worden 
verstoord, hetzij door samenscholingen, hetzij om manifestaties te houden, 
schouwspelen te organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te 
gedragen, transistors of om het even welk ander muziek- of geluidverwekkend 
toestel of instrument binnen te brengen, bij zich te hebben of te doen spelen, hetzij 
door gelijk welke publicaties uit te delen, te verkopen, te verspreiden of weg te 
werpen, hetzij door vuilnis te storten. 
 
6. Er mag binnen en rondom het domein niet worden geleurd, noch mogen 
koopwaren worden uitgestald, verkocht of bij wijze van reclame worden 
aangeboden. 
 
7. Het is verboden vuren aan te leggen, te baden, zich buiten de wegen of paden te 
begeven en de waters te betreden. 
 
Het plukken van bloemen en planten, het verzamelen van droog hout, strooisels, 
droge bladeren, bos- of bladgrond of het weghalen van deze, is verboden. 
 
8. Een behoorlijke klederdracht wordt vereist, badpakken en bikini’s worden enkel 
toegelaten in de open ruimten, dit zijn de speel- en ligweiden en de plaatsen waar 
picknicken toegelaten is. Behoudens op deze plaatsen is het dragen van badpakken 
verboden, tenzij voor kinderen beneden 10 jaar. 
 
9. Picknicken is slechts toegestaan op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen 
en voor zover dit niet hinderend is voor het publiek. 
 
10. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen op een behoorlijke 
wijze door middel van aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis 
worden gebracht. 
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11. Het is verboden vis uit te zetten in de vijver van het domein. 
 
12 In afwijking van hetgeen in artikel 1.1 is opgelegd, kunnen door het College van 
Burgemeester en Schepenen, de dagen en toegangsuren tot het domein nader 
bepaald worden en kunnen ook uitzonderingen op deze bepalingen gegeven worden 
voor wat het gebruik van het park betreft voor het houden van vergaderingen of 
voor het geven van openlucht feesten. 

artikel 2: Het is verboden te jagen, vogels te vangen, eieren of nesten te roven, klemmen of 
strikken te spannen om het wild te vangen. 

artikel 3: Voor bepaalde tijdelijke gebruiksvergunningen kunnen door het College afwijkingen 
op voormelde gebods- en verbodsbepalingen toegestaan worden, alsook 
vergoedingen en voorwaarden opgelegd worden. 

artikel 4: Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hen veroorzaakt. 
 
Verenigingen kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. 
 
De leraars, leiders of monitoren van school-, jeugd- en andere groepen zijn 
verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan. 

artikel 5: Elke beschadiging van gemeentelijke eigendommen geeft aanleiding tot betaling 
van een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging 
van het beschadigde. 

artikel 6: Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van het domein 
verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig 
reglement en inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid 
inzake de schade toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, installaties, 
goederen en tegenover derden. 
 
Tevens ontslaan zij de gemeente van elke verantwoordelijkheid te hunnen opzichte. 

artikel 7: Behalve proces-verbaal kan het verzet tegen het niet naleven van de reglementen 
aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit het domein. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de toegang tot het domein 
ontzeggen aan de personen tegen wie reeds driemaal proces-verbaal werd 
opgesteld. 

 

BELASTINGEN 

    6   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2007 

De Raad, 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle 
rendabele belastingen; 

Gelet op de beslissing van 20 december 2005 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2006; 
overwegende dat een tarief van 6,5% vastgesteld werd; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 260; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 465 
tot 470; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 
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artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2007 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op 
de personenbelasting van de personen, die op 1 januari van het jaar waarnaar het 
dienstjaar genoemd is, in de gemeente gedomicilieerd zijn. 

artikel 2: Het percentage van de belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 
6,5% van het gedeelte van de personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan 
de Staat verschuldigd is. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
    7   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 20 december 2005 van de gemeenteraad, goedgekeurd 
door de Heer Gouverneur, tot goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 
het dienstjaar 2006; dat een tarief van 1.400 opcentiemen vastgesteld werd; 

Overwegende dat met het oog op een gezond financieel beheer het noodzakelijk is de 
opbrengst van de opcentiemen te behouden, teneinde in de toekomst de financiële weerslag van de 
investeringen het hoofd te kunnen bieden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 260; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 298 
en het artikel 464, 1°; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het W.I.B. 
voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2007 worden 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
geheven. 

artikel 2: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
    8   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2007 

De Raad, 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente genieten van de dienst voor het 
weghalen van gewoon en groot huisvuil, dienst welke regelmatig door toedoen van het 
gemeentebestuur wordt verzekerd; 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente genieten van de dienst voor het 
brengen van verschillende recycleerbare afvalfracties naar het recyclagepark, dienst welke door 
toedoen van het gemeentebestuur wordt verzekerd; 

Overwegende dat deze dienst voor de gemeente een belangrijke last uitmaakt; 

Gelet op zijn beslissing van 20 december 2005, goedgekeurd door de Heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld belastingsreglement verstreken 
is; 

Overwegende dat door het invoeren van Diftar (gedifferentieerd tarief) een deel van de 
kosten wordt gerecupereerd; dat het noodzakelijk is een vast tarief toe te passen zoals in het 
verleden per gezinshoofd of vestigingshoofd verblijvend of gedomicilieerd per 1 januari van het 
dienstjaar in de gemeente; 

Overwegende dat de opbrengst van bedoelde belasting nodig is voor het 
begrotingsevenwicht; 

Gelet op de beslissing van 20 december 2005 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van het huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2006; overwegende dat een tarief van 
66,00 euro vastgesteld werd; 
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Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2007 wordt, ten behoeve van de gemeente, een 
huisvuilbelasting geheven. 

artikel 2: De belasting bedraagt 66,00 euro per jaar en per gezin, op 1 januari van het 
dienstjaar in de bevolkingsregisters ingeschreven, of vestiging, op het grondgebied 
van de gemeente. 

artikel 3: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de wet van 24 december 1996. 

artikel 4: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 5: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 6: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente. 
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk 
worden ingediend. 
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de 
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen 
na de indiening ervan. 

artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 8: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
    9   Goedkeuring algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op de engagementen met betrekking tot het voeren van een doeltreffend 
milieubeleid; 

Gelet op de financiële middelen die hiertoe noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat uit hoofde van de hierboven aangehaalde motivatie het noodzakelijk 
is een rendabele belasting in te voeren, teneinde verder een begrotingsevenwicht na te streven; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 
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Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Gelet op de beslissing van 20 december 2005 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2006; overwegende dat een tarief van 31,00 
euro vastgesteld werd; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2007 wordt, ten behoeve van de gemeente, een milieubelasting 
geheven. 

artikel 2: De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar 
ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 

artikel 3: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder gezin: 
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 
b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door 

familiebanden gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid 
betrekken en er samen leven. 

artikel 4: De belastingaanslag wordt gevestigd ten laste van een gezinsverantwoordelijke, 
d.w.z. ten laste van één van de gezinsleden ouder dan achttien jaar, die in het 
gezin zijn eigen belangen en desgevallend die van de medegezinsleden behartigt en 
zich als dusdanig tegenover derden kenbaar gemaakt heeft, als dusdanig optreedt 
of als dusdanig gekend is. 

artikel 5: De belasting wordt per woning en/of woongelegenheid vastgesteld op 31,00 euro 
voor het dienstjaar 2007. 

artikel 6: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de wet van 24 december 1996. 

artikel 7: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

 
   10   Belasting op de tweede verblijven – dienstjaar 2007 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 en 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de 
gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een 
provincie- of gemeentebelasting; 

Overwegende dat bij de handhaving van de belastingsverordening op gebouwen en/of 
woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig, 
leegstaand of onafgewerkt vastgesteld wordt dat eigenaars om een belasting op leegstand te 
ontlopen hun eigendom als tweede verblijfplaats aangeven; 

Overwegende dat met de invoering van een belasting op tweede verblijven dit 
ontwijkgedrag ontmoedigd wordt; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 15 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2007 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 
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artikel 2: Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of 
verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of 
het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. 

artikel 3: De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet 
in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het 
hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of als gebruiker, een tweede 
verblijf betrekt of kan betrekken. 
De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het belastingjaar 
eigenaar is van het tweede verblijf. 

artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op 750 euro per tweede verblijf. 

artikel 5: Vallen niet onder toepassing van de belasting: 

• het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

• de tenten, verplaatsbare caravans en mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s, tenzij zij 
minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen. 

• de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij tijdens het 
aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend. 

• de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 

artikel 6: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

artikel 7: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 8: De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en 
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door 
overhandiging. 
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat. 

artikel 9: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de 
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), 
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 
(bewijsmiddelen en administratie), 7 en 10 (rechtsmiddelen; invordering van de 
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en 
voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

artikel 10: Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze 
verordening en de verblijfsbelastingverordening, is alleen deze laatste verordening 
van toepassing. 

artikel 11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
   11   Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve stukken - dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, goedgekeurd door de heer 
Gouverneur; 

Gezien de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 
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Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2007 een belasting geheven ten laste van de persoon aan wie administratieve 
stukken worden afgeleverd. 

artikel 2: De bedragen van de belasting zijn als volgt vastgesteld: 
 Afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen voor 

vreemdelingen: 11,00 euro; 

 Afgifte reispassen: 5,00 euro 
De afgifte van een reisdocument aan een minderjarige geschiedt kosteloos (KB 
van 5/9/2001); 

 Trouwboekjes (met inbegrip van de taks voor het huwelijksgetuigschrift in het 
boekje aangebracht): 22,00 euro; 

 Afleveren pasjes kinderen jonger dan 12 jaar, dienstig voor buitenland: 1,50 
euro; 

artikel 3: Voor de afgifte van identiteitskaarten aan onvermogenden wordt geen belasting 
geëist. De staat van onvermogen wordt door alle bewijsstukken vastgesteld. 

artikel 4: De belasting moet bij het afleveren van het stuk contant worden betaald, tegen 
afgifte van een vignet of kwitantie. Bij gebrek aan contante betaling, wordt de 
belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen zes maanden na de contante 
betaling. 
Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de 
verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   12   Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2007 een gemeentebelasting 
gevestigd op het weghalen en verwijderen door het gemeentebestuur van 
afvalstoffen achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten 
heeft. Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de 
eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
a. klein afval (hondepoep, flessen, blikken, …): 75,00 euro 

b. middelgroot afval (vuilniszakken, grote kartonnen dozen, kleine huisraad, …): 
150,00 euro 

c. groot afval (vanaf drie huisvuilzakken, groot huisraad, TV’s, ijskasten, 
matrassen, …): 300,00 euro 

artikel 4: De belasting wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een kwitantie. Bij 
gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van 
een kohier overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1996. 

artikel 5: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de 
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 6: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 7: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen zes maanden na de contante 
betaling. 
Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting 
de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

artikel 8: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelasting op de inkomsten. 

artikel 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
   13   Goedkeuring belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het 
sluitingsuur – dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op het algemeen politiereglement, meer bepaald de artikels 194 tot en met 197; 

Overwegende dat de gemeenteraad voor bekomen van een afwijking op de 
sluitingsuren van openbare inrichtingen de belasting die daarmee gepaard gaat dient vast te 
stellen; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 
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Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2007, een belasting geheven op de afwijking op de sluitingsuren van openbare 
inrichtingen onder de hiernavolgende voorwaarden. 

artikel 2: Bij het bekomen van een toelating voor alle dagen of bepaalde dagen van de week 
gedurende één of verscheidene uren, de zogenaamde permanente toelating, wordt 
een tarief gerekend van 1.000 euro per jaar. 

artikel 3: Bij het bekomen van een toelating voor één of verscheidene uren op één of 
meerdere dagen bij gelegenheid van speciale omstandigheden, wordt een tarief 
gerekend van 20 euro per uur. 

artikel 4: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   14   Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden 
met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied; 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de 
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 4 december 2001 van de 
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en 
vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot 
een minimum te herleiden; 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande 
uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie 
van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook 
geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van 
de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op 
het openbaar domein; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2004 houdende 
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein; 

Overwegende dat de voorgestelde regeling slechts geldig blijft tot 31 december 2006; 

Overwegende dat een verlenging van deze regeling aangewezen is; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Algemeen 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op 
de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het 
gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor 
Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden 

(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, 
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verbindings-, e.a. putten,…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, 
gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water en 
brandstof; 

 telecommunicatie; 
 radiodistributie en kabeltelevisie; 
 de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op 

die installaties kan aangesloten worden; 
 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden 

eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de 
gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de 
gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2007 voor een termijn 
eindigend op 31 december 2008. 

artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per 
lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor 
werken in rijwegen 2,00 EUR, voor werken in voetpaden 1,50 EUR en voor werken 
in aardewegen 0,90 EUR. 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke 
nutsvoorziening 60% van hogervermelde bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening 
gebracht. 

artikel 3: Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, 
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 
3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 5,00 EUR per op het 
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet 
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal 
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. 

artikel 4: Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending 
van de facturen. De inning van deze retributie gebeurt desnoods overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen betreffende de burgerlijke procedure. 

 
   15   Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten dienstjaar 
2007 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, goedgekeurd door de heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat de gemeenten en de provincies conform artikel 20 van voornoemd 
decreet, een vergoeding kunnen vragen voor de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 
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Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
geschillen; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift ten een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2007 een retributie geheven ten laste van de persoon aan wie een afschrift van een 
bestuursdocument wordt afgegeven. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door hij die het afschrift aanvraagt. De aanvraag dient 
te gebeuren op een daartoe aangemaakt formulier. 

artikel 3: Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bestuursdocument en per 
aanvraag. 

artikel 4: De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: 
 0,13 euro per bladzijde en 0,18 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 

afschrift in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is 
dan A4 (met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,25 euro per bladzijde en 0,35 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in kleur-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A4 
(met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,25 euro per bladzijde en 0,35 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is 
dan A3 (met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,50 euro per bladzijde en 0,70 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in kleur-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A3 
(met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 5,00 euro per stuk voor gegevens die op CDrom beschikbaar worden gesteld. 

Voor bepaalde documenten wordt de vergoeding forfaitair vastgesteld: 
 voor de agenda van de gemeenteraad: 7,50 euro per jaar 

 voor het beknopt verslag van de gemeenteraad: 15,00 euro per jaar 

 voor het jaarverslag: 17,50 euro per stuk 

 voor de begroting: 20,00 euro per stuk 

 voor de begrotingsrekening: 35,00 euro per stuk 

 voor dossier eigendommen: 30,00 euro per aanvraag 

artikel 5: De vergoeding is contant betaalbaar tegen kwijting in handen van de Heer 
Gemeenteontvanger bij het ophalen van het afschrift. Indien het afschrift per post 
aan de aanvrager moet worden verzonden, moet de retributie vooraf worden 
gestort. In dit geval wordt het bedrag van de vergoeding vermeerderd met de 
portkosten. 

artikel 6: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd 
worden. 

artikel 7: Wanneer het gevraagde afschrift onder de toepassing van andere verordeningen 
zou vallen, is dit reglement niet van toepassing. 

artikel 8: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   16   Retributie ter vergelding van door de brandweerdienst verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming en andere hulpverleningen – Vaststelling tarieven dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, goedgekeurd door de Heer 
Gouverneur; 
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Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld reglement verstreken is;  

Overwegende dat het, gelet op de financiële toestand van de gemeente geraden is 
deze retributie verder ter verdelging te vorderen; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2007 wordt een retributie gevorderd 
van de particulieren of van private of openbare instellingen ter vergelding van de 
door de brandweerdienst verrichte opdrachten van brandvoorkomingen bij 
nieuwbouw of verbouwingen. 

artikel 2: Tevens worden voor diverse hulpverleningen een tussenkomst gevraagd. Hierna 
opgave van enkele forfaitaire bedragen die naast de eventuele uurlonen van de 
brandweerlui worden gevorderd: 
- Standpijp 25,00 euro  
- Autopomp 75,00 euro 
- Tankwagen 75,00 euro 
- Ladderwagen 75,00 euro 
- Materiaalwagen 25,00 euro 
- Forfait waterverlening 65,00 euro 
- Water (per m³) 4,00 euro 
- Openen dossier brandpreventie 125,00 euro 
- Uurloon brandpreventie 25,00 euro 
- Olieabsorberende korrels (per zak) 22,00 euro 
- Wespenverdelging 25,00 euro. 

artikel 3: Alle andere bepalingen vervat in zijn beslissing van 11 december 1980 blijven van 
toepassing. 

artikel 4: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   17   Goedkeuring retributiereglement op de ontgravingen – dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, meerbepaald 
de wijziging op heden 

Gelet het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gezien de uitvoeringsdatum van het besluit van 21 december 2004 verstreken is; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen  

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2007 een retributie gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraving 
vraagt. 

artikel 3: De belasting is vastgesteld op 250,00 euro per ontgraving. 



Vervolg zitting van 19 december 2006 
 

 

artikel 4: Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting op ontgravingen: 
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen 
- deze ambtshalve door de gemeente verricht. 

artikel 5: De retributie dient contant betaald te worden bij aanvraag tot ontgraving. 

artikel 6: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd 
worden. 

artikel 7: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   18   Goedkeuring retributiereglement voor het openen van grafkelders – dienstjaar 
2007 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien de uitvoeringsdatum van het besluit van 20 december 2004 verstreken is; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2007, een retributie gevestigd voor elk openen van een grafkelder aan de 
gemeente aangevraagd om andere doeleinden dan de begraving of ontgraving van 
stoffelijke overblijfselen. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die het openen van de grafkelder 
aanvraagt. 

artikel 3: De retributie is vastgesteld op 75,00 euro. 

artikel 4: De retributie dient betaald te worden bij aanvraag tot het openen van de 
grafkelder. 

artikel 5: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   19   Goedkeuring retributie op de aanvragen en afhandeling voor de 
milieuvergunningen – dienstjaar 2007 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991, houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, waardoor vanaf 1 
september 1991 de nieuwe wetgeving op de milieuvergunningen (VLAREM) van kracht wordt; 

Overwegende dat deze aanvragen administratieve kosten met zich meebrengen; 

Gezien de toepassingsdatum van het besluit van de gemeenteraad van 21 december 
2004 verstreken is; dat het noodzakelijk is voor een gezond financieel beheer deze verordening 
verder toe te passen; 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996, betreffende de vestiging en de invordering 
van de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 
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Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: De goedkeuring te verlenen aan de hiernavermelde retributieverordening op de 
aanvragen en afhandeling van de milieuaanvragen, met name ten voordele van de 
gemeente wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2007 een retributie 
geheven ten laste van de aanvrager aan wie een milieuvergunning wordt 
afgeleverd: 
Voor de administratieve dossierkosten (aanschaffing van de aanvraagformulieren 
met bijhorende documenten) 
Voor een klasse 3: 3.00 euro 
Voor een klasse 2: 13.00 euro 
Voor een klasse 1: 25.00 euro 
Voor de begeleidings-, voorbereidings- en opmaakkosten van de aanvraag door de 
aanvrager wordt volgende belasting toegepast: 
Voor een klasse 3: 30.00 euro 
Voor een klasse 2: 375.00 euro 
Voor een klasse 1: 525.00 euro 
Melding verandering of overname: 40.00 euro 

artikel 1: De betaling gebeurt tegen afgifte van een kwitantie. 

artikel 2: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd 
worden. 

artikel 3: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden opgestuurd. 

 
   20   Retributie voor het privatief in gebruik nemen van het openbaar domein - 
dienstjaar 2007 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd verschuldigd voor de privatieve 
ingebruikneming van het openbaar domein onder gelijk welke vorm, gelijkgronds, 
boven – of ondergronds, tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing van 
een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of toegestaan is 
krachtens een contract. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik 
neemt. 

artikel 3: De retributie is vastgesteld als volgt: 
5 euro per maand per m² 
Bij aanvragen met een duurtijd van minder dan 1 maand, wordt 5 euro per m² 
gerekend. 

artikel 4: De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het 
openbaar domein in gebruik te nemen. 
Bij de vergunningsaanvraag wordt een bedrag gelijk aan de retributie in consignatie 
gegeven aan de gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde. 

artikel 5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
   21   Goedkeuring tarieven plaatsrecht op de markt en elders - dienstjaar 2007 

De Raad, 
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Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, waarbij voor een termijn eindigend op 
31 december 2006, een belasting plaatsrecht op de markt werd goedgekeurd; 

Gezien de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2007, wordt een belasting gevestigd 
op het gebruik van het openbaar domein op de markt ter gelegenheid van markt- 
of foordagen of op andere plaatsen voor andere gelegenheden, tenzij deze 
ingebruikname onderworpen is aan een andere gemeenteverordening inzake 
belasting of retributie of toegestaan is krachtens een contract. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de gebruiker. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 1,00 euro/lopende meter en per dag. 
Abonnementen van 1 jaar genieten een tarief van 0,70 euro/lm. 
Abonnementen van 6 maanden genieten een tarief van 0,75 euro/lm. 

artikel 4: De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 
tegen afgifte van een vignet. 
De abonnementen worden op een invorderingsstaat gebracht en geïnd tegen 
ontvangstbewijs. 
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd 
en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. De bezwaren moeten om ontvankelijk te zijn, 
schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post 
gezonden binnen zes maanden te rekenen vanaf de contante betaling. 
 
De indiener van het bezwaar moet het bewijs niet leveren dat de belasting betaald 
is. Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige evenwel niet van de 
verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op de belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden opgestuurd. 

 

BEGROTING 

   22   Vaststelling voorlopige twaalfden voor de begroting 2007 

De Raad, 

Gelet op het feit dat diverse omstandigheden het onmogelijk hebben gemaakt om eind 
december 2006 de gemeentebegroting 2007 door de gemeenteraad te laten vaststellen; 

Overwegende dat het te voorzien valt dat voormelde begroting slechts ter goedkeuring 
zal kunnen voorgelegd worden in de zitting van maart 2007; 
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Gelet op het algemeen toezicht vervat in het toezichtdecreet van 28 april 1993, 
gewijzigd bij decreet van 13 april 1999; 

Overwegende dat het derhalve wenselijk is om geen belemmeringen te veroorzaken in 
de financiële dienst, over te gaan tot de stemmening van 3 voorlopige twaalfden; 

Gelet op artikel14 van het KB van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit; 

Gelet op artikel 152 van het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen, teneinde de normale gang van de 
bestuurlijke dienst te verzekeren, wordt gevolmachtigd in afwachting van de 
goedkeuring van de gemeentebegroting 2007, de gewone verplichte uitgaven 2007 
uit te betalen met 3 voorlopige twaalfden, berekend op voet van de laatst 
goedgekeurde begroting. 

artikel 2: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 

PATRIMONIUM 

   23   Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N50d (kmp 0 – 3,756)  

De Raad, 
Gelet op art. 192 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende de vaststelling van de 
voorwaarden onder dewelke het Vlaamse gewest bijdraagt bij de kosten bij de overdracht van een 
gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar gemeenten; 

Gelet op het mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat binnen de taakstellingen van het mobiliteitsplan op de korte termijn 
voor de herinrichting van de N50d door de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen een 
bedrag werd ingeschreven van 2,6 miljoen euro; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse overheid, het Agentschap 
Infrastructuur en de gemeente Ingelmunster tot overdracht van de N50d aan de gemeente 
Ingelmunster onder voorwaarden; 

Overwegende dat, na gezamenlijk overleg tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster, een subsidiebedrag voor de herinrichting werd voorgesteld van 2.307.266,59 euro 
(BTW inbegrepen); 

Overwegende dat met een herinrichting van de N50d de vervanging en verbetering 
van het rioleringsstelsel onder de N50d gepaard moet gaan; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster vooraleer te kunnen starten met deze 
zeer ingrijpende werken een duidelijk zicht wil hebben op de financiële impact van deze 
investeringen; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster daarom duidelijkheid wil ten aanzien van 
de subsidiëring van het Vlaamse gewest voor de rioleringswerken van de N50d; 

Overwegende dat na ondertekening van bedoelde overeenkomst de N50d bij 
Ministerieel Besluit zal worden ingedeeld bij de gemeentewegen; 

Gelet op de lopende engagementen vanuit de Vlaamse overheid, zijnde de inrichting 
van het poorteffect in de Kortrijkstraat ter hoogte van de oude spoorwegbedding en de 
herinrichting van de omgeving van de Onze Lieve Vrouwschool door middel van module 10 van het 
mobiliteitsconvenant; 

Overwegende dat omwille van deze engagementen een onmiddellijke overdracht van 
het gedeelte van de N50d tussen kmp. 0 en kmp. 1,4 niet mogelijk is; 
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Overwegende dat aldus, volgens het overleg tussen de Vlaamse overheid en de 
gemeente Ingelmunster van 6 december 2006, een gefaseerde overdracht aangewezen is, met 
name een onmiddellijke overdracht van het gedeelte van de N50d tussen kmp. 1,4 en kmp. 3,756 
en een overdracht van het gedeelte van de N50d tussen kmp. 0 en kmp. 1,4 van zodra de lopende, 
hierboven vermelde engagementen uitgevoerd zijn; 

Overwegende dat de werken kunnen aanvangen na bekendmaking van het ministerieel 
besluit dienaangaande; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende overdracht van de gewestweg N50d (kmp. 0 – 3,756) 
wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De goedgekeurde overeenkomst wordt overgemaakt ter attentie van de Vlaamse 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 

 
   24   Princiepsbeslissing nopens het verleggen en afschaffen van een gedeelte van de 
buurtweg nr. 44, genaamd Oliekouterstraat 

De Raad, 
Overwegende dat het ingevolge de aanleg van nieuwe verkavelingen en daarbij 

horende nieuwe wegenis noodzakelijk is een deel van de voetweg 44 – Oliekouterstraat te 
verleggen naar het nieuwe tracé “Straat C” en het gedeelte “A en B” af te schaffen, zoals 
aangeduid op het opmetingsplan van 04/12/2006 van nv Demyttenaere Paul, Landmeter-expert te 
Lendelede. 

Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, inzonderheid de artikelen 27 
en 28; 

Overwegende dat het af te schaffen gedeelte geen enkel openbaar nut meer heeft; 

Overwegende dat de afschaffing van buurtwegen een beslissingsbevoegdheid is van de 
Bestendige Deputatie; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het verleggen en afschaffen van een 
gedeelte van de buurtweg 44 Oliekouterstraat en organiseert daarvoor een 
openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” gedurende tenminste 14 dagen; 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van West-
Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   25   Goedkeuring aankoop van gronden met het oog op de realisatie van een speelbos 
jegens de familie Coucke 

De Raad, 

Overwegende dat het met het oog op de uitvoering van de aanleg van een speelbos, 
noodzakelijk is de nodige gronden te verwerven; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor de aanleg 
van een speelbos, omsloten door het kanaal Roeselare-Leie, Gentstraat, Vlaswijk en N50; 

Gezien het ontwerp van akte van aankoop van onroerend goed voor openbaar nut, 
opgemaakt door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 15 stemmen voor en 5 onthoudingen 

artikel 1: De inneming jegens de familie Coucke, van gronden gelegen tussen de Gentstraat 
en het kanaal Roeselare-Ooigem, wordt goedgekeurd als volgt: 
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Eigenaar Kad. Geg. - Sectie C Oppervlakte Prijs 

COUCKE en 
Consoorten 

629 G 

632 C 

630 A 

44 a 53 ca 

71 a 35 ca 

08 a 40 ca 

53.763,00 euro 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor de aanleg van een speelbos, 
omsloten door het kanaal Roeselare-Leie, Gentstraat, Vlaswijk en N50. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akte namens de 
gemeente te ondertekenen. 

 
   26   Goedkeuring akte van pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde van de 
gronden die aangekocht worden voor de aanleg van een speelbos 

De Raad, 

Overwegende dat het met het oog op de uitvoering van de aanleg van een speelbos, 
noodzakelijk is de nodige gronden te verwerven; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor de aanleg 
van een speelbos, omsloten door het kanaal Roeselare-Leie, Gentstraat, Vlaswijk en N50; 

Overwegende dat het tevens noodzakelijk is een einde te maken aan de pacht van 
deze gronden; 

Gezien het ontwerp van akte van pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde, 
opgemaakt door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 15 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: De akte van pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde, van gronden 
gelegen tussen de Gentstraat en het kanaal Roeselare-Leie, nodig voor de aanleg 
van een speelbos, wordt goedgekeurd als volgt: 

Eigenaar Kad. Geg. - Sectie C Oppervlakte Vergoeding 

COUCKE-DESIMPEL 
Carlos en Greta 

629 G 

632 C 

630 A 

44 a 53 ca 

71 a 35 ca 

08 a 40 ca 

7.703,00 euro 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akte namens de 
gemeente te ondertekenen. 

 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

   27   Goedkeuring aanpassing reglement op de openbare markt 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 1996, waarbij het reglement op 

de openbare markt werd goedgekeurd; 

Gelet op artikel 9 van bedoeld reglement, waarin de aanvangsuren en de duur van de 
markt worden bepaald; 

Gelet op de noodzakelijkheid van de aanpassing van voornoemd artikel om de markt 
verkeersvrij te maken tussen 13u en 14u zodat de gemeentelijke technische dienst door gebruik 
van de veegwagen het marktplein efficiënt kan opruimen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het huidig artikel 9 van het reglement op de openbare markt, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van3 december 1996, wordt vervangen door: 
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Artikel 9: aanvangsuren/duur van de markt 
 
De markt wordt gehouden van 8u00 tot 12u30.  
De verkoop na 12u30 is verboden. 
 
De opstelling van de verkoopwagens, tenten of kramen gebeurt vanaf 6u00. De 
opstelling voor 6u00 is verboden, tenzij met toelating van de marktleider. 
 
Wie na 8u00 aankomt, wordt niet meer toegelaten, tenzij met toelating van de 
marktleider en voor zover dit geen abnormale hinder veroorzaakt voor de overige 
marktkramers of het publiek. 
 
Alle verkeer is verboden op de plaats van het marktgebeuren vanaf 2 uur voor het 
openingsuur van de markt, uitgezonderd voor de marktkramers die hun waren op 
de markt brengen. 
 
De verkoopwagens, tenten en kramen moeten verwijderd zijn en het openbaar 
domein moet vrij zijn om 13u00. 
 
Alle verkeer is verboden op de plaats van het marktgebeuren tot 1,5 uur na 
sluitingstijd. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   28   Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - definitieve vaststelling 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, en latere wijzigingen; 

Gelet in het bijzonder op de artikelen 18, 19 en 31 tot en met 36 uit het hoger 
vermeld decreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het 
vooroverleg over voorontwerpen van structuurplannen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de 
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke 
plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 14 december 2001 en 
10 oktober 2003; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 30 november 1999 
tot opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende 
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het decreet van 17 
december 1997 houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen; 

Gelet op het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2001 houdende definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijke Structuurplan West-Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse 
regering van 6 maart 2002 houdende goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan;  

Gelet op het gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2003 waarin kennis werd genomen 
van de startnota van de gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ingelmunster. 

Gelet op het structureel overleg op datum van 8 oktober 2004 met betrekking tot het 
voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan versie juni 2004 en de daaropvolgende 
schriftelijke adviezen van de provincie West-Vlaanderen op datum van 18 januari 2005 en de 
afdeling Ruimtelijke Planning op datum van 13 januari 2005; 

Gelet op de plenaire vergadering van 7 februari 2006 met het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, de gewestelijk planologisch ambtenaar, de afdeling ROHM West-Vlaanderen, de 
afdeling Ruimtelijke Planning, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en het gemeentebestuur 
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van Ingelmunster en het daaropvolgende schriftelijk advies van ARP en het verslag van de plenaire 
vergadering; 

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening op datum van 5 april 2006, overwegende dat de voorwaarden uit het advies 
werden verwerkt in het voorliggende ontwerp; 

Overwegende dat onmiddellijk na de voorlopige aanvaarding van het ontwerp van 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aanvraag tot subsidie door het schepencollege zal 
ingediend worden bij de administratie ROHM ten bedrage van 46.800 euro, zoals voorgeschreven in 
het uitvoeringsbesluit van 20 oktober 2000 en latere wijzigingen tot bepaling van de voorwaarden 
voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan; 

Gelet op het openbaar onderzoek van 6 juni tot 6 september waarbij meerdere 
bezwaarschriften en adviezen werden ingediend; 

Gelet op het advies van de GECORO van 30 oktober 2006 waarin deze 
bezwaarschriften werden gebundeld en gecoördineerd en waarbij omtrent deze bezwaarschriften 
een advies werd uitgebracht aan de gemeenteraad; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 november 2006 waarbij akte werd 
genomen van het advies van de GECORO en waarbij werd besloten om het advies van de GECORO 
te volgen en aan het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht te geven het ontwerp 
GRS in die zin bij te werken; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de leden van de fractie van de Brug zich kunnen vinden in de 
definitieve versie van het GRS met uitzondering van 2 punten, met name, ten eerste, in verband 
met het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Izegemstraat, is men van oordeel dat het 
advies van de Bestendige Deputatie gevolgd zou moeten worden en, ten tweede, men niet akkoord 
is met de koppeling van de bestemming van de site Monument met deze van de site Brouwerij Van 
Honsebrouck; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vast te stellen. 

artikel 2: Een exemplaar van dit ontwerp toe te zenden aan de Bestendige Deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen en aan de Vlaamse regering , zoals bepaald in artikel 33 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening. 

 

OPENBARE WERKEN 

   29   Aanleg riolering langs kanaal – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
W&Z 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de NV W&Z voorziet in de vernieuwing van de riolering langs het 
kanaal tussen de ringbrug en de sifon Mispelaarbeek; 

Overwegende dat het aan te raden is de diameter van de riolering aan te passen aan 
de huidige dimensioneringen en gewijzigde invloedsfactoren tijdens de werkzaamheden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door de NV W&Z, om de werken 
voor de aanleg van de riolering langs het kanaal en de aanpassing van de dimensionering ten laste 
van het gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te voeren met de NV W&Z als 
opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met de NV W&Z om het gemeentelijk project 
aanpassen dimensionering en de vernieuwing van de riolering langs het kanaal 
samen uit te voeren, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

OCMW 

   30   Kennisgeving wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW 
voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 november 2006 
houdende vaststelling van de wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget voor het 
dienstjaar 2006 van het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging in overeenstemming is met de financiële 
meerjarenplanning van het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging ter kennisgeving aan de gemeenteraad meegedeeld 
moet worden; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Kennis te nemen van de wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget voor 
het dienstjaar 2006 van het OCMW. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan het OCMW. 

artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur van de Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

ONDERWIJS 

   31   Principeverklaring evaluatie tijdelijke leerkrachten 

De Raad, 
Overwegende dat tijdelijken die TADD verwerven, bij ontstentenis van betrekking in de 

eigen school, in alle andere scholen van de scholengemeenschap aangesteld kunnen worden, is een 
samenwerking binnen de G-8 voor de evaluatie van tijdelijken onontbeerlijk; 

Overwegende dat het evalueren en het werken met functiebeschrijvingen nog niet is 
opgenomen in het decreet rechtspositie, wordt in de overgangfase vertrokken van de 
beginverwachtingen, vastgelegd door de directies van de scholen van de G-8 in een 
vragenformulier; 

Gelet op het feit dat de evaluatie van belang is voor alle scholen van de 
scholengemeenschap, wordt het betrekken van externen bij de evaluatie, d.i. een directeur van 
één van de scholen van de scholengemeenschap, toegestaan; 

Overwegende dat de betrokken personeelsleden op de hoogte gebracht van het feit dat 
geëvalueerd wordt en dat zij een kopie krijgen van het evaluatieformulier (beginverwachtingen); 

Gelet op het feit dat dit project na dit schooljaar geëvalueerd wordt en eventueel van 
de nodige toepassingen voorzien wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De principeverklaring evaluatie tijdelijke personeelsleden goed te keuren. 
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   32   Bijlage convenant korte vervangingen – aanpassingen schooljaar 2006-2007 

De Raad, 
Overwegende dat in het basisonderwijs tijdens de schooljaren 2005-2006 en 2006-

2007 een tijdelijk project wordt georganiseerd waarbij projectscholen een eigen beleid kunnen 
voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een 
wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en 
prioriteiten; 

Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze 
worden samen gelegd in een samenwerkingsverband, meer bepaald: 
- een scholengemeenschap; 
- een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap(pen) en (een) 
onderwijsinstelling(en) die niet beho(o)r(t)en tot een scholengemeenschap; 
- een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen; 

Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden 
aangewend op voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen 
en minstens één vakorganisatie; 

Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap G8; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
in het bijzonder de artikelen 2, § 7 en 8; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een tijdelijk project 
betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap; 

Gelet op de evaluatie van de werking van het project in het beheerscomité, samen met 
de afgevaardigden aangeduid door de representatieve vakorganisaties en vanwege het feit dat het 
schooljaar 2005-2006 afgesloten werd met een overschot aan toegekende punten, nl. 111476: 
1429 = 78 dagen, werd besloten het convenant als volgt aan te passen: 
- artikel 7 § 1 en § 2 - Vanaf het schooljaar 2006-2007 worden alle (voorziene en onvoorziene) 
afwezigheden vanaf de eerste dag vervangen. Er wordt voor elke school twee dagen gereserveerd 
voor de vertegenwoordiging van de vakbondsafgevaardigde op de vakbondsdag.; 

Gelet op de gemeentewet, in het bijzonder artikel 144bis; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De aanpassingen van het convenant goed te keuren. 

artikel 2: Het College te belasten met de melding aan het Departement Onderwijs door een 
verklaring op eer, met kopie aan OVSG. 

artikel 3: De afgevaardigde in het beheerscomité te belasten met de concrete uitvoering van 
deze beslissing. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 6 
december 2006 

Renovatie atletiekaccommodatie door het aanleggen van een atletiekkunststofpiste 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Koen Geldof, raadslid, die het volgende toelicht. 

Er wordt gepleit voor het renoveren van de atletiekaccommodatie door het aanleggen van een 
atletiekkunstofpiste. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 
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Enkele jaren geleden werd een belangrijk bedrag geïnvesteerd in de aanleg en volledige 
vernieuwing van de atletiekpiste rond het tweede veld. 
Het schepencollege zal voorlopig niet ingaan op de vraag gelet op de hoge kostprijs van dergelijk 
project. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 13 december 2006 

Kan de gemeente er, via hun vertegenwoordiger bij IVIO, op aandringen voortaan geen 
plastiekwikkel meer rond de afvalkalender te gebruiken? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Afgelopen dagen verstuurde IVIO hun jaarlijkse afvalkalender. Deze was gewikkeld in een 
plastiekfolie. Het is onze overtuiging dat het net de taak van een afvalmaatschappij, mede beheerd 
door de gemeente, is om afval te voorkomen en alleszins het goede voorbeeld te geven. Het 
overgrote deel van de volumes van deze folies zullen ongetwijfeld in de rode zak terecht komen en 
aldus verbrand worden. Onze vraag is nu: zijn deze folies wel nodig? Waarom is er eigenlijk een 
verpakking nodig? Enkel een papieren wikkel zou nog kunnen, nog beter is er helemaal géén te 
gebruiken. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het Schepencollege zal via zijn vertegenwoordigers in IVIO uw vraag overmaken. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 

 
    3   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 13 december 2006 

Kan de gemeente er, via hun vertegenwoordiger bij IVIO, op aandringen om in te gaan tegen het 
dictaat van Fost Plus om niet alle Groene Punt-afval in de blauwe zak van de PMD te mogen 
deponeren, zodanig dat de recyclage van de PMD vollediger wordt? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

De PMD inzameling zou veel vollediger zijn mochten ook bijvoorbeeld yoghurtpotjes en 
botervlootjes bij deze verzameld worden. Daar horen ze eigenlijk ook bij. Alleen uit eigen 
commercieel belang laat Fost-Plus dat niet toe. IVIO, mede beheerd door de gemeente, gaat daar 
niet tegen in. We stellen voor om minstens op de ophaalkalender duidelijk te maken waarom dit 
deel van de PMD-fractie niet in de blauwe zak mag. Momenteel begrijpt de bevolking dit niet en 
velen stellen zich vragen hieromtrent. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het Schepencollege zal via zijn vertegenwoordigers in IVIO uw vraag overmaken. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 
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    4   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 13 december 2006 

Kan de gemeente er, via hun vertegenwoordiger bij IVIO, op aandringen hun parkwachters 
klantvriendelijker op te leiden, zodanig dat sommige wachters die controle uitoefenen onwetende 
klanten, die verkeerd sorteren, voortaan niet meer zouden toesnauwen en/of vernederen? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Uit eigen ervaringen en via vele klachten weten wij dat sommige parkeerwachters (niet allemaal) 
zeer klantonvriendelijk te keer gaan bij mensen die het containerpark bezoeken. Mensen worden er 
zelfs soms letterlijk toe gesnauwd en beticht. Pas op. Wie opzettelijk zaken naar het park brengt, 
die er niet thuis horen, moet dit nadrukkelijk gezegd worden. Maar mensen die onbewust, zonder 
geheimdoenerij en/of onwetendheid verkeerd sorteren dienen niet overweldigd te worden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het Schepencollege zal via zijn vertegenwoordigers in IVIO uw vraag overmaken. 

Wij vinden het inderdaad zeer belangrijk dat alle personeelsleden van openbare diensten de 
bewoners vriendelijk te woord staan. 
Anderzijds dienen de gebruikers van het containerpark ook de voorschriften correct te respecteren. 
Het merendeel doet dat inderdaad maar steeds zijn er ook gebruikers die de voorschriften niet al te 
nauw nemen. Dan is het de plicht van de toezichters om – op een weliswaar kordaat vriendelijke 
manier – tussen te komen. Kordaat toezicht uitoefenen kan inderdaad steeds gebeuren op een 
correct vriendelijke manier. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 

 
    5   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 13 december 2006 

Plaatsen van fysische barrieres tegen gemotoriseerd verkeer door de Kanaalbeheerder of de 
gemeente. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Vooral op zondagvoormiddag worden racende motorvoertuigen op de onverharde kanaaloevers 
waargenomen. Gewone en vooral crossmotoren op vier wielen negeren hoe langer hoe meer het 
rijverbod dat op de opgestelde verkeersborden staat aangegeven. Bijvoorbeeld op 19 november jl. 
koersten zomaar 8 gemotoriseerde voertuigen achter elkaar de groene zone op. 
Daarom zouden wij willen bekomen dat slagbomen of andere kunnen geplaatst worden, zodanig 
dat auto’s, quads noch andere motoren deze beschermde gebieden kunnen oprijden. Dit omdat de 
politie niet overal kan zijn. Waneer bovengevraagde fysische afsluiting niet kan of wil of mag 
geplaatst worden, kan er een verscherpte controle gebeuren door de diensten van de lokale politie. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Reeds geruime tijd – een eerste overleg had reeds plaats in 2004 - heeft het Schepencollege 
aangedrongen op het plaatsen van banken en slagbomen langsheen het kanaal. 

De beloofde voorzieningen zouden recent geplaatst zijn. 
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Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

De Gemeenteraad, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq (burgemeester) 

(get.) Luc Vandekerckhove (schepen) (get.) Marie-Thérèse Lapeere (schepen) 

(get.) Yves Vercruysse (schepen) (get.) Marcel Dendauw (schepen) 

(get.) Eric D’Hoop (schepen) 

(get.) Herman De Witte (raadslid) (get.) Wilfried Vanacker (raadslid) 

(get.) Ludwig Pillen (raadslid) (get.) Geert Verstraete (raadslid) 

(get.) Ann Defour (raadslid) (get.) Steven Bourgeois (raadslid) 

(get.) Hilde Vankeirsbilck (raadslid) (get.) Ann De Frene (raadslid) 

(get.) Marnix Goossens (raadslid) (get.) Koen Geldof (raadslid) 

(get.) Robrecht Kindt (raadslid) (get.) Jan Coucke (raadslid) 

(get.) Veerle Declercq (raadslid) (get.) Kurt Windels (raadslid) 

(get.) Francky Demaeght (raadslid) 

(get.) ir. Dominik Ronse (gemeentesecretaris) 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 


