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OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij wvi; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
oktober 2012 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 5 
december 2012; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene vergadering van 11 mei 2012; 
2. Begroting 2013; 
3. Toetreding tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-

Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale 
4. Mededelingen. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 
5 december 2012 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van wvi van 5 december 2012 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 5 
december 2012 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
2       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Buitengewone algemene vergadering van 7 
december 2012 – goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in 

verband met de werking van de gemeenteraad; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 
en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 



 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 

Gelet op de statuten van CIPAL; 

Gelet op de oproepingsbrief van 18 oktober 2012 tot de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL van 7 december 2012 om 10:30 uur op de maatschappelijke zetel van 
CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de volgende agendapunten: 
1. Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2013 
2. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2013 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 18 oktober 2012, waaronder de 
toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL in verband met de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 
agendapunten en de daaronder door de raad van bestuur van CIPAL voorgestelde beslissingen te 
weigeren; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL van 7 december 2012 en de in dat verband door 
de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde 
beslissingen, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 18 oktober 2012, 
goedgekeurd. 

artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen 
aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

 
3       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 16 
oktober 2012 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 10 
december 2012; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2013; 
2. Goedkeuring begroting 2013; 
3. Varia; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 10 december 2012 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 10 december 2012 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 



 

 

punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 
10 december 2012 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
4       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de financieringsvereniging Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 12 
oktober 2012 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 19 
december 2012; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Strategie voor het boekjaar 2013; 
2. Goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2013 en meerjarenbegroting; 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
Algemene Vergadering bepaalt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkering te hechten aan de agenda en de afzonderlijke punten van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 19 december 2012, zoals ter 
kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2013. 

artikel 3: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de voorziene activiteiten 
en de te volgen strategie 2013. 

artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 19 december 2012 op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 19 december 2012, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a 
Ravensteingalerij 3 bus 6, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 
5       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012- 
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 18 oktober 2012 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 19 december 2012 in Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur vastgelegde agenda van voormelde 
Buitengewone Algemene Vergadering: 



 

 

1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2013 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2013; 

2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – bekrachtiging; 
3. Statutaire benoemingen; 
4. Statutaire mededelingen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd 
overgemaakt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 19 december 2012. 

artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de algemene vergadering van GASELWEST op 19 
december 2012, 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 beslissing over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
terzake en ervan kennis te geven aan de intercommunale vereniging Gaselwest 
(secretariaat), p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

BEGROTING 

6       Goedkeuring budgetwijziging 2 - dienstjaar 2012 

De Raad, 

Gelet op art. 9 van het KB van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de nieuwe 
gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995; 

Overwegende dat de geraamde overschotten van de vorige dienstjaren vervangen 
werden door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken uit de dienstjaarrekening 2011 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2012; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

Overwegende dat de fracties van de Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging 1 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te keuren: 

GEWONE DIENST      
SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING 1 

 

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging verlaging na de voorgestelde 
wijziging  

Algemeen resultaat 
budgetrekening 2010 4.201.097,00   4.201.097,00 (1) 

Resultaat 
budgetrekening 2011 439.722,00 0,00 0,00 439.722,00 (2) 

Algemeen resultaat 
budgetrekening 2011 

definitief 
4.640.819,00 0,00 0,00 4.640.819,00 (3) 

Budgetwijziging 
2012      

Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 11.166.420,00 407.162,00 6.000,00 11.567.582,00  

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 11.164.234,00 403.314,00 102.726,00 11.464.822,00  



 

 

Ontvangsten vorige 
jaren 650,00 0,00 0,00 650,00  

Uitgaven vorige jaren 5.130,00 0,00 0,00 5.130,00  
Ontvangsten 

overboekingen 4.653,00 0,00 0,00 4.653,00  
Uitgaven 

overboekingen 1.859.055,00 48.820,00 0,00 1.907.875,00  
Geraamd resultaat 

van het budget 2012 -1.856.696,00 -44.972,00 96.726,00 -1.804.942,00 (4) 

Geraamd algemeen budgetresultaat 2012 2.835.877,00 (5) 
 

BUITENGEWONE 
DIENST      

SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING 1 

 

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging verlaging na de voorgestelde 
wijziging  

Algemeen resultaat 
budgetrekening 2010 471.970,00   471.970,00 (1) 

Resultaat 
budgetrekening 2011 -13.760,00 0,00 0,00 -13.760,00 (2) 

Algemeen resultaat 
budgetrekening 2011 

definitief 
458.210,00   458.210,00 (3) 

Budgetwijziging 
2011      

Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 1.951.757,00 6.343.642,00 200.000,00 8.095.399,00  

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 4.187.510,00 6.587.355,00 322.354,00 10.452.511,00  

Ontvangsten vorige 
jaren 0,00 72.539,00 0,00 72,539  

Uitgaven vorige jaren 81.512,00 0,00 0,00 81.512,00  
Ontvangsten 

overboekingen 1.859.055,00 48.820,00 0,00 1.907.875,00  
Uitgaven 

overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Geraamd resultaat 

van het budget 2012 -458.210,00 -122.354,00 122.354,00 -458.210,00 (4) 

Geraamd algemeen budgetresultaat 2012 0,00 (5) 

(3) = (1) + (2)      
(5) = (3) + (4)      

 

 

PATRIMONIUM 

7       Goedkeuren toelating bovengronds gebruik Broubeek 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 
17 september 1968 houdende het inbuizen van een deel van de Broubeek; 

Overwegende dat over het bovengronds gebruik destijds geen overeenkomst werd 
afgesloten en dit nu werd vastgesteld bij de geplande verkoop van de aanpalende woning op 
perceel sectie C nr. 19 s; 

Overwegende dat het kadastrale perceel sectie C nr. 18 B/02 sinds de inbuizing in 
1968 bovengronds werd gebruikt als tuin bij de aanpalende woning; 



 

 

Overwegende dat het aangewezen is om het bovengronds gebruik van reeds meer dan 
30 jaar te formaliseren zodat voor de verkopers en kandidaat-kopers duidelijk is welke rechten zij 
hebben ten aanzien van deze strook grond; 

Overwegende dat het bovengronds gebruik kan bestendigd worden voor onbepaalde 
duur, in afwachting van de ontwikkeling van het nabijgelegen inbreidingsgebied; 

Overwegende dat bij de ontwikkeling van het binnengebied immers zou blijken dat dit 
deel van Broubeek een andere functie krijgt, kan het bovengronds gebruiksrecht nog gewijzigd 
worden; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het bovengronds gebruiksrecht van het kadastraal perceel sectie C nr. 18 B/02 
voor onbepaalde duur toe te kennen aan de eigenaars van het aanpalend perceel 
sectie C nr. 19 s. 

artikel 2: Het bovengronds gebruiksrecht ten allen tijde te kunnen herroepen in functie van 
waterbeheersingswerken aan de betrokken waterloop. 

 
8       Intentieverklaring opname gronden Bruinbeekstraat in openbaar domein 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op het schrijven van De Mandelbeek; 

Gelet op het voornemen van de sociale bouwmaatschappij De Mandelbeek om een 
sociaal project te realiseren van 19 huurwoningen en 10 koopwoningen in de Bruinbeekstraat; 

Overwegende dat het geplande openbaar domein van het perceel sectie A nr. 557K, 
620H en 620K op heden nog privaat terrein is; 

Overwegende dat het wenselijk is deze gronden op te nemen in het gemeentelijk 
openbaar domein bij realisatie van dit project; 

Overwegende dat met de overname van deze gronden de gemeente verantwoordelijk 
wordt voor het beheer van deze gronden; 

Overwegende dat deze grondenoverdracht kostenloos kan gebeuren; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De aangelegde wegenis, parkeerplaatsen, groenzones en wandelpaden in de 
woonontwikkeling aan de Bruinbeekstraat kosteloos over te nemen. 

artikel 2: De aangelegde wegenis, parkeerplaatsen, groenzones en wandelpaden in de 
woonontwikkeling aan de Bruinbeekstraat op te nemen in het openbaar domein. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

9       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Waterstraat – voorlopige vaststelling 

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien was dat bij 
stopzetting van het bedrijf Valora een herbestemming van deze ambachtelijke zone naar wonen, 
natuur en/of recreatie mogelijk was; 



 

 

Overwegende dat het bedrijf intussen zijn activiteiten heeft stopgezet, is het 
aangewezen om een RUP op te maken om de mogelijke nabestemming planologisch te realiseren; 

Overwegende dat de plancontour zodanig werd opgesteld dat een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel het voorwerp van dit plan uitmaakt; 

Overwegende dat het planopzet er in bestaat om ter hoogte van de huidige site van 
het bedrijf Valora een nieuwe kwalitatieve woontonwikkeling te realiseren; 

Overwegende dat voor de gronden, waar op heden een bouwstoffenhandel wordt 
uitgebaat en die gedeeltelijk zullen vrij komen naar aanleiding van de verbreding van het kanaal, 
een parkbestemming wordt vooropgesteld waarin (water)recreatie mogelijk is; 

Overwegende dat de bestemming van de Mandelmeersen als VEN-gebied wordt 
bevestigd; 

Gelet op de plenaire vergadering van 18 mei 2011 met de adviserende instanties; 

Gelet dat een openbaar onderzoek werd gehouden tussen 10 oktober 2011 en 9 
december 2011; 

Gelet op de opmerkingen en bezwaren die werden ontvangen bij het openbaar 
onderzoek, op basis waarvan door het College van burgemeester en Schepenen besloten werd om 
het RUP aan te passen; 

Gelet dat voor het aangepaste plan een nieuwe plenaire vergadering op 11 oktober 
2012 werd gehouden met de adviserende instanties; 

Overwegende dat een deel van het plangebied gelegen is in overstromingsgebied; 

Overwegende dat het grootste gedeelte van dit overstromingsgebied wordt bestemd 
als parkzone; 

Overwegende, anderzijds, dat een klein deel van dit overstromingsgebied als 
reconversiezone bestemd wordt; 

Overwegende dat, indien in deze zone nieuwe constructies worden opgericht, deze op 
een overstromingsvrij peil moeten opgericht worden van 14,29 m TAW volgens het advies van de 
VMM; 

Overwegende dat in het overstromingsgebied compenserende maartregelen moeten 
genomen worden indien bestaand buffervolume verloren gaat; 

Overwegende dat in dit gebied geen ondergrondse constructies voorzien kunnen 
worden; 

Overwegende dat door een combinatie van maatregelen zoals overstromingsvrij 
bouwen, groendaken, waterdoorlatende verharding, bijkomende regenwaterbuffers, … het 
planologisch kader gecreëerd kan worden voor een kwalitatieve (woon)ontwikkeling met respect 
voor de waterhuishouding; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Waterstraat, bestaande uit een plan van de 
bestaande toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige 
voorschriften opgemaakt door de West-Vlaamse intercommunale; 

Gelet op de beslissing van 14 april 2010 houdende de planMER-ontheffing; 

Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Waterstraat voorlopig vast te stellen. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van 
een openbaar onderzoek. 

 
10      Goedkeuring van het tracé van de wegen voor de verkaveling Cnudde Patriek in de 
Onze Lieve Vrouwstraat 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 



 

 

Gelet op artikel 4.2.17 §2 waarin wordt gesteld dat indien de verkavelingsaanvraag 
wegenwerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het 
vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege 
kan worden verleend, dan de gemeenteraad een beslissing neemt over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
verkavelingsaanvraag; 

Gelet op het ruimtelijk uitvoeringsplan Kortrijkstraat-Zuid dat op 8 juli 2012 werd 
vastgesteld door de Deputatie; 

Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend door Cnudde Patriek, Kortrijkstraat 121A 
te 8770 Ingelmunster met als onderwerp het uitvoeren van uitrustingswerken en verkavelen 
gronden, kadastraal gekend: sectie C nr. 0089 e, met referentie 2012/130 van 7 september 2012; 

Overwegende dat bij het ontwerp van de wegen en groenzones rekening werd 
gehouden met de bepalingen uit het ruimtelijk uitvoeringsplan; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wegen- en uitrustingswerken voor de verkaveling Cnudde Patriek in de Onze 
Lieve Vrouwstraat goed te keuren. 

 

OPENBARE WERKEN 

11      Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel betreffende 
projectfase 1 van de Stationsomgeving Ingelmunster – bekrachtiging van de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2010, houdende de 
goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Infrabel om de studie en uitvoering van de 
aanpassingswerken aan de spoorweginfrastructuur in algemeen belang uit te voeren met Infrabel 
als opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op het feit dat De Lijn ook wil investeren in een nieuwe hoofdhalte station; 

Overwegende dat deze investeringen pas gepland zijn in 2014-2015; 

Overwegende dat deze werken om technische redenen gelijktijdig moeten uitgevoerd 
worden met fase 1; 

Gelet op het voorstel van addendum op de samenwerkingsovereenkomst om de kosten 
van de deelzone De Lijn als gemeente te prefinancieren in afwachting van de volgende projectfase; 

Overwegende dat omwille van de continuïteit van het project een dringende beslissing 
van het schepencollege noodzakelijk was mits bekrachtiging van deze beslissing door de 
gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 
houdende goedkeuring van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel voor 
de dorpskernvernieuwing in de Stationsomgeving van Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 
houdende goedkeuring van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst 
met Infrabel voor de dorpskernvernieuwing in de Stationsomgeving van 
Ingelmunster wordt bekrachtigd. 

 

OCMW 

12      Goedkeuring budgetwijziging 1 voor het boekjaar 2012 van het OCMW 
Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op artikel 148 §2 en §3, artikel 150 en artikel 156 van het decreet betreffende 

de organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 



 

 

Overwegende dat het budget en de budgetwijziging onderworpen zijn aan het toezicht 
van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de budgetwijziging I van het OCMW werd vastgesteld door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn op 31 oktober 2012; 

Overwegende dat de budgetwijziging de gemeentelijke bijdrage wijzigt en niet langer 
past binnen het vooropgesteld meerjarenplan van het OCMW; 

Overwegende dat de voornaamste reden van de stijging van deze gemeentelijke 
bijdrage te maken heeft met het verdwijnen van de reserves binnen het OCMW; 

Overwegende dat de wijziging van het investeringsbudget hoofdzakelijk te maken 
heeft met de herinrichting van bestaande woningen; 

Overwegende dat de gemeenteraad zich binnen een termijn van vijftig dagen dient uit 
te spreken over de goedkeuring van de budgetwijziging; 

Overwegende dat de fracties van de Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 

artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging I 2011 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn goed. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

13      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de wvi; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
en meer bepaald artikel 44, met name dat de vertegenwoordigers van de vennoot-gemeenten voor 
de algemene vergadering door de gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden worden aangewezen; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het verzoek van wvi bij aangetekend schrijven van 18 oktober 2012 tot 
aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 5 
december 2012; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot afvaardiging 
van de heer Marnick GOOSSENS als effectief en van de heer Steven BOURGEOIS als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Na geheime stemming over het voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen met volgende uitslag: 
° aantal geldig uitgebrachte stemmen: 20; 
° aantal blanco-stemmen: 0; 
 
° aantal onthoudingen: 1; 
° aantal stemmen ja: 19; 
° aantal stemmen nee: 0; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 

artikel 1: De heer Marnick Goossens, raadslid, wordt aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster op de buitengewone algemene 
vergadering van wvi van 5 december 2012. 

artikel 2: De heer Steven Bourgeois, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster op de buitengewone algemene 
vergadering van wvi van 5 december 2012. 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester-Voorzitter 

 
 




