
 

 

Zitting Gemeenteraad van 21 mei 2013 

 
AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde 
Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine 
Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy 
Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
Aan de leden van de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting overhandigd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Vaststellen van een aanvullend reglement op het wegverkeer houdende een 
grensoverschrijdende tonnagezone voor Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Meulebeke 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat ingevolge de huidige toestand met verkeersborden C21 en 
onderbord “uitgezonderd plaatselijke bediening”, de uitzondering (ingevolge de betekenis van het 
onderbord) slechts geldt voor “die straat” en deze borden bijgevolg op elk kruispunt dienen te 
worden herhaald; 

Overwegende dat zoneborden enkel dienen te worden geplaatst bij elke toegang tot de 
zone en binnen de zone niet dienen te worden herhaald; 

Gelet op het verslag van het overleg intergemeentelijk reglement tonnagebeperking 
7,5 ton waarop de gemeenten Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Meulebeke zich akkoord 
verklaren met de invoering van het intergemeentelijk reglement tonnagebeperking 7,5 ton en de 
tonnagezonering; 

Overwegend bijgevoegd plan die de omvang van de tonnagezone weergeeft; 

Overwegend en op voorwaarde dat de gemeenten Ingelmunster, Izegem, Lendelede 
en Meulebeke een aanvullend reglement vaststellen tot invoering van een grensoverschrijdende 
tonnagezone en dat deze tonnagezone zich uitstrekt over de vier gemeenten; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: Het aanvullend reglement op het verkeer met betrekking tot de tonnagezone 
Ingelmunster–Izegem–Lendelede–Meulebeke wordt aangenomen. 

artikel 2: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
het huidige. Alle verkeersborden en markeringen die strijdig zijn met de bepalingen 
van dit reglement moeten worden verwijderd. 

artikel 3: De toegang voor bestuurders van motorvoertuigen waarvan het gewicht in beladen 
toestand hoger is dan 7,5 ton (uitgezonderd voor laden en lossen) wordt verboden 
in onderstaande straten. Deze reglementering wordt ter kennis gebracht van de 
weggebruikers door zonale borden C21 met onderschriften “+7,5 ton” en 
“uitgezonderd laden en lossen”; 

 - Grote Roeselarestraat vanaf kruispunt met Bruggesteenweg; 
 - Zwanestraat vanaf kruispunt met Bruggestraat; 
 - De Hoogte vanaf kruispunt met Bruggestraat; 
 - Steenovenstraat vanaf kruispunt met Bruggestraat; 
 - Bruggestraat vanaf kruispunt met Ringlaan; 
 - Meulebekestraat vanaf kruispunt met Ringlaan; 
 - Bollewerpstraat vanaf kruispunt met Ringlaan; 
 - Oostrozebekestraat vanaf kruispunt met Ringlaan; 
 - Gentstraat vanaf kruispunt met Ringlaan; 
 - Kortrijkstraat vanaf kruispunt met Ringlaan; 
 - Heirweg Zuid vanaf kruispunt met Duikerstraat; 
 - Touwstraat vanaf kruispunt met Duikerstraat; 
 - Rozestraat vanaf kruispunt met Duikerstraat; 

artikel 4: Het inrijverbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers op de 
gewestwegen N50 en N36 door middel van een extra aanduiding van het 
verkeersbord C21 (7,5t) op de huidige signalisatie of een verkeersbord C31 met 
onderbord +7,5t afhankelijk van de plaatsgesteldheid. 

artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Beleid mobiliteit en verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare werken. 

 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Groenstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat de Groenstraat verplaatst wordt en een doodlopende straat wordt; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Groenstraat wordt een doodlopende straat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van 
verkeersborden F45c. 

artikel 2: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het KB en het MB. 



 

 

artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid mobiliteit en verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

3       Gaselwest – Algemene vergadering van 21 juni 2013 – goedkeuren van de agenda 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij de intercommunale 

vereniging GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekende brief van 2 mei 
2013 werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, van 
GASELWEST die bijeengeroepen wordt op 21 juni 2013 te Ieper; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt 
werd en volgende agenda: 

1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de 
Commissaris over het boekjaar 2012 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de 
commissaris met betrekking tot het boekjaar 2012 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de intercommunale vereniging tijdens 
de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agenda van de Algemene Vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering op 21 
juni 2013. 

artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene 
Vergadering van GASELWEST op 21 juni 2013, op te dragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
onderhavige gelegenheid. 

artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
intercommunale vereniging GASELWEST. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Voorlopige aanvaarding straatnaamwijziging 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen, meermaals gewijzigd; 

Gelet op het besluit van 18 februari 2013 van het college van burgemeester en 
schepenen voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 4 
woningen en garages na slopen gedeelte bestaande bebouwing; 

Overwegende dat aan deze te bouwen woningen nieuwe huisnummering moet worden 
toegekend; 



 

 

Overwegende dat aan de Oostrozebekestraat een aftakking van de weg bestaat met 
huisnummer Oostrozebekestraat 206 tot Oostrozebekestraat 216 en Oostrozebekestraat 288 tot 
Oostrozebekestraat 290; 

Gelet op de ligging van de 4 nieuwe woningen; 

Overwegende dat het niet aan te raden is de nieuwe woningen huisnummers 
Oostrozebekestraat 216A, B, C en D toe te kennen aangezien huisnummer 216 zich in een andere 
straat bevindt en ca. 800 m verder gelegen is; 

Overwegende dat het ook niet aan te raden is de huisnummers Oostrozebekestraat 
204A, B, C en D of Oostrozebekestraat E, F, G en H toe te kennen, aangezien tussen nummer 204 
en het project ook nog de mogelijkheid bestaat om bijkomende woongelegenheden te creëren 
waarvan het aantal ongekend is; 

Overwegende dat voor de aftakking van de Oostrozebekestraat best een nieuwe 
straatnaam wordt gegeven en dat op dit deel nieuwe huisnummers worden toegepast; 

Overwegende dat op deze manier een logische opeenvolging van huisnummering 
wordt bekomen; 

Overwegende dat deze aftakking van de Oostrozebekestraat in de volksmond als 
‘Dievestraat’ is gekend; 

Overwegende dat er pre-advies aan de cultuurraad werd gevraagd; 

Overwegende dat een gunstig advies werd ontvangen; 

Om deze redenen; 

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De straatnaamwijziging van de voorgestelde aftakking Oostrozebekestraat naar 
Dievestraat voorlopig te aanvaarden. 

artikel 2: Een openbaar onderzoek te organiseren, de betrokkenen aan te schrijven en een 
adviesvraag te sturen aan de cultuurraad. 

 
5       Voorlopige aanvaarding straatnaamwijziging 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen, meermaals gewijzigd; 

Gelet op het besluit van 9 juli 2009 van de Deputatie voor het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een nieuw wegvak van de N382, het vak 
Hulstestraat N357, aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N382–N357 
(Oostrozebekestraat–Gentstraat), het slopen van woningen en het vellen van bomen; 

Overwegende dat door het heraanleggen van de N382, met het bijhorende nieuwe 
rondpunt, de Walbrugstraat verdwenen is; 

Overwegende dat de bestaande woningen die waren gelegen langs de Walbrugstraat 
een nieuw adres moet worden toegewezen; 

Overwegende dat Gentstraat oorspronkelijk een verbinding maakte richting Ooigem; 

Overwegende dat de Wantebrug later werd aangelegd en een verbinding maakte met 
de Oostrozebekestraat; 

Overwegende dat van een deel van de Gentstraat, gaande vanaf het kanaal tot aan 
het nieuwe rondpunt, de straatnaam moeten worden gewijzigd om een logische opeenvolging van 
huisnummering te bekomen; 

Overwegende dat het betrokken deel paalt aan de Wantestraat en dat deze straatnaam 
kan doorgetrokken worden naar het te wijzigen deel van de Gentstraat; 

Om deze redenen; 

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 



 

 

artikel 1: Het deel van de Gentstraat, gaande vanaf het kanaal tot aan het nieuwe rondpunt, 
te wijzigen naar Wantestraat en dit voorlopig te aanvaarden. 

artikel 2: Tot het organiseren van een openbaar onderzoek, de betrokkenen aan te schrijven 
en een adviesvraag te sturen aan de cultuurraad. 

 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuring van de kostenloze overdracht van een perceel grond in de Groenstraat 
aan de wvi met het oog op de aanleg van een nieuw wegtracé en een nieuw 
industrieterrein ‘De Zandberg’ 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat voor de aanleg van het nieuwe industrieterrein ‘De Zandberg’ het 
noodzakelijk is dat het wegtracé van de Groenstraat wordt aangepast en dat hiervoor een perceel 
grond van 40 a 37 ca kostenloos wordt overgedragen aan de wvi; 

Overwegende dat de wvi door deze kostenloze grondoverdracht het wegtracé van de 
Groenstraat kan aanpassen en dat hierdoor een deel van het huidige wegtracé kan ingenomen 
worden als industrieterrein; 

Overwegende dat de nieuwe wegenis van het industrieterrein ‘De Zandberg’ op termijn 
kostenloos zal worden overgedragen aan de gemeente; 

Gelet op het intergemeentelijk samenwerkingsverband met de WVI beheerst door het 
decreet van 6 juli 2001; 

Gelet op het plan opgemaakt door landmeter-expert P. Demyttenaere te Lendelede op 
23 augustus 2005 met dossiernummer D2977 (zie inneming nummer 31 van het plan); 

Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgemaakt door het 
Comité tot aankoop van onroerende goederen te Kortrijk; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van kosteloze grondafstand betreffende een perceel grond met een 
oppervlakte van 40 a 37 ca, gelegen te Ingelmunster, Groenstraat, gekadastreerd 
als wegenis, sectie A zonder nummer en afgebeeld als de inneming nummer 31 van 
het bijgevoegd plan, wordt goedgekeurd. 

 

CULTUUR 

7       Goedkeuring reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum en bibliotheek 

De Raad, 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en 

filosofische strekkingen gewaarborgd wordt; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van 
het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid; 

Gelet op de wijziging van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid van 23 december 2005; 

Gelet op de wijziging van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2007; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van 
het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid; 

Gelet op art. 199 van het gemeentedecreet; 



 

 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16 december 2008 om één 
beheerraad te vormen voor zowel de bibliotheek als het gemeenschapscentrum; 

Gelet op het organiek reglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het organiek reglement in bijlage wordt goedgekeurd. 

 



 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

8       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 oktober 2012 tot vaststelling van 
de personeelsformatie na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de personeelsformatie aangewezen zijn: 

Dienst openbare werken en patrimonium: 

Overwegende dat de functie ingenieur-diensthoofd (statutair, A4a-A4b) uitdovend 
wordt in de personeelsformatie; 

Overwegende dat in het belang van de continuïteit van de dienstverlening een nieuwe 
geblokkeerde functie deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer (statutair, B4-B5) dient 
voorzien te worden; 

Overwegende dat dit een besparing van 17.066,54 € op jaarbasis betekent aan de 
huidige index; 

Overwegende dat het aangewezen is de functie deskundige technische diensten te 
hernoemen als deskundige patrimonium/facility, aangezien op die manier de functietitel beter 
overeenstemt met de functie-inhoud; 

Dienst stedenbouw: 

Overwegende dat de functie stedenbouwkundig en duurzaamheidsambtenaar 
(statutair) opgewaardeerd kan worden wegens het belang van de functie binnen de 
personeelsformatie van niveau A1a-A3a tot niveau A4a-A4b; 

Overwegende dat het aangewezen is deze functie te hernoemen tot 
diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (statutair, A4a-A4b) aangezien op die manier de 
functietitel beter overeenstemt met de functie-inhoud en de plaats in het organogram; 

Overwegende dat dit een meerkost van 7.462,82 € op jaarbasis betekent aan de 
huidige index; 

Overwegende dat het luik ‘duurzaamheidsambtenaar’ uitgevoerd wordt door de 
deskundige ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is deze functie te hernoemen tot 
deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar; 

Overwegende dat op die manier voldaan wordt aan de eis tot het in dienst hebben van 
een duurzaamheidsambtenaar van minstens niveau B, dit op basis van het aantal inwoners van de 
gemeente; 

Overwegende dat het totale verschil op budgettair vlak van de voorgestelde 
wijzigingen aan de personeelsformatie een besparing oplevert van 9.603,72 € op jaarbasis, aan de 
huidige index; 

Overwegende dat deze besparing een gunstig effect heeft op het budget 2013 en het 
meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015; 

Gelet op het voorstel tot wijziging aan de lijst van beoordelaars per dienst als gevolg 
van de wijzigingen in de personeelsformatie; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 17 april 2013; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 9 april 2013; 

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, conform 
art. 5, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en 
conform art. 103 en 104 van het Gemeentedecreet, als volgt: 



 

 

Statutair gemeentepersoneel FTE 

Secretaris 1 

Financieel beheerder 1 

Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Deskundige netwerk- en IT-beheer (C4-C5) 1 

Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 

Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 

Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 9 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 

Diensthoofd/stedenbouwkundig en duurzaamheidsambtenaar (A1a-A3a) 1* 

Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (A4a-A4b) 1° 

Deskundige GIS (B1-B3) 1 

Deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar (B1-B3) 1 

Milieuambtenaar (B1-B3) 1 

Ingenieur-diensthoofd (A4a-A4b) 1* 

Deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer (B4-B5) 1° 

Deskundige patrimonium/facility (C4-C5) 1 

Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Technisch medewerker (D4) 3° 

Technisch assistent (D1-D3) 4 + 3* 

Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 

Assistent dienstleider (B1-B3) 1 

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 

Collectieverzorger (D1-D3) 1 

Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1 

Sportpromotor (B1-B3) 1 

Educatief medewerker sociale maribel (B1-B3) 1 
* = uitdovend; ° = geblokkeerd 

artikel 2: Op basis van art. 104, § 2, 3° van het Gemeentedecreet worden volgende 
contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor aanvullende of 
specifieke opdrachten: 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 

artikel 3: Op basis van art. 104, § 2, 5° van het Gemeentedecreet worden volgende 
contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die 
hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: 



 

 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Technisch assistent (D1-D3) 1 

Technisch beambte (E1-E3) 1 

Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 

Busbegeleider (E1-E3) 1 

artikel 4: Op basis van art. 104, § 3 van het Gemeentedecreet wordt volgende contractuele 
functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om 
te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester en de 
schepenen: 

Contractueel kabinetspersoneel FTE 

Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 

artikel 5: De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering 
van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: 

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE 

Technisch assistent gesubsidieerd contractueel (D1-D3) 4 

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 12 

Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 

artikel 6: De lijst van beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage. 

 
9       Organogram van de gemeentelijke diensten - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op artikel 75 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 oktober 2012 houdende het 
organogram van de gemeentelijke diensten; 

Gelet op de beslissing van heden waarin de Gemeenteraad de formatie van het 
gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; 

Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden 
gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 17 april 2013; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 9 april 2013; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld zoals voorzien in 
bijlage. 

 



 

 

10      Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van 
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het 
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16 december 2008 waarin de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werd vastgesteld en latere aanpassingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel een dynamisch 
document is dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel door te voeren, meer bepaald door: 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012: artikels 11, 12, 23, 32, 37, 37bis, 
49, 111, 112, 136, 152, 154, 155, 163, 164, 172, 173, 196, 203, 204, 207, 219 en 291; 

 toevoeging functionele loopbanen: artikels 7, 116, 118, 161 en bijlage II; 

 besparingsmaatregelen gemeentebestuur: artikels 214 en 215; 

 opheffing: artikel 293; 

 erratum: bijlage I; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel in bijlage; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassing van de rechtspositieregeling van 
het gemeentepersoneel tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 9 april 2013 
zoals voorzien in de wet van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 9 april 2013; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 april 2013; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 april 2013; 

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden 
vastgesteld zoals voorzien in bijlage. 

 



 

 

11      Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel - aanpassingen en technische 
wijzigingen 

De Raad, 
Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de 

verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of –verhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector; 

Overwegende dat het verplicht is een arbeidsreglement op te stellen voor de 
personeelsleden van de gemeente; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 juni 2009 houdende goedkeuring 
van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat het noodzakelijk is het arbeidsreglement aan te passen, zodat het 
overeen komt met de huidige stand van zaken; 

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 koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel; 

Overwegende dat de aanpassingen en technische wijzigingen van het 
arbeidsreglement van het gemeentepersoneel werden voorgelegd aan het bijzonder 
onderhandelingscomité in zitting op 9 april 2013; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 9 april 2013 
betreffende de aanpassingen en technische wijzigingen van het arbeidsreglement van het 
gemeentepersoneel; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 april 2013; 

Overwegende dat het van belang is dat technische wijzigingen aan het 
arbeidsreglement vlot en snel kunnen aangepast worden; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is technische wijzigingen te laten 
uitvoeren en vaststellen door het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen eventuele technische 
wijzigingen jaarlijks zal rapporteren aan de Gemeenteraad; 

Gelet op het ontwerp van de aanpassingen en technische wijzigingen van het 
arbeidsreglement, toegevoegd als bijlage van deze beslissing; 

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De aanpassingen en technische wijzigingen van het arbeidsreglement van het 
gemeentepersoneel worden goedgekeurd. 

artikel 2: De bevoegdheid tot het aanbrengen van technische wijzigingen wordt gedelegeerd 
naar het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 3: Eventuele technische wijzigingen worden jaarlijks gerapporteerd aan de 
Gemeenteraad en de bevoegde overheden. 

artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 

 



 

 

IT 

12      CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 14 juni 2013 – 
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 29 april 2013 tot de algemene vergadering van CIPAL 
van 14 juni 2013 om 10:30 uur op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 
met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 afgesloten 

op 31 december 2012 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 

afgesloten op 31 december 2012 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 
8. Goedkeuring van het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan 

2013-2018 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 29 april 2013, waaronder de 
toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 

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

Overwegende dat de fractie CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL van 14 juni 2013 en de in dat verband door de raad van bestuur van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt 
per oproepingsbrief van 29 april 2013, 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. 

 

VEILIGHEID 

13      Goedkeuring van een wijziging aan het Algemeen Politiereglement 

De Raad, 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2010 houdende 
goedkeuring van het Algemeen Politiereglement, geldig voor de politiezone Midow waar de 
gemeente Ingelmunster deel van uitmaakt; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2012 houdende goedkeuring 
van wijzigingen aan het Algemeen Politiereglement; 

Gelet op het Algemeen Politiereglement, na coördinatie, dat als bijlage aan deze 
beslissingen werd gehecht; 

Gelet op Titel 3 - Slotbepalingen van Deel 3 het Algemeen Politiereglement waarin de 
bekendmaking en inwerkingtreding, de opheffings- en overgangsbepalingen werden opgenomen; 

Overwegende dat deze in tegenspraak zijn met de bepalingen inzake inwerkingtreding, 
opheffing en overgang van de beslissingen van de gemeenteraad van 21 september 2010 en 26 
juni 2012; 

Overwegende dat de bekendmaking van dit reglement door het Gemeentedecreet 
wordt geregeld; 

Overwegende dat, om verwarring te vermijden, de artikels van Titel 3 van Deel 3 best 
worden geschrapt aangezien hierover duidelijkheid wordt gegeven door de beslissingen van de 
gemeenteraad en de bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het voorstel van Algemeen Politiereglement, na coördinatie, dat als bijlage 
aan deze beslissing wordt toegevoegd; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De artikels 347 tot en met 350 van het Algemeen Politiereglement worden 
geschrapt. 

artikel 2: Deze wijzigingen treden in werking met onmiddellijke ingang. 

 



 

 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

14      wvi – Algemene vergadering van 24 mei 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 29 
maart 2013 om deel te nemen aan de algemene vergadering van wvi van 24 mei 2013; 

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: 
7. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 maart 2013; 
8. Verslag van de Raad van Bestuur; 
9. Verslag van de Commissaris-Revisor; 
10. Jaarrekeningen 2012; 
11. Evaluatierapport over de werking van wvi 2007-2012 en krachtlijnen strategische visie 

2013-2018; 
12. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor; 
13. Mededelingen 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van wvi van 24 mei 2013. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van wvi van 24 mei 2013 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van wvi van 24 mei 2013 goedkeuren. 

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

 

ALGEMENE FINANCIERING 

15      Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2012 

De Raad, 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2012, opgemaakt onder leiding van 
de financieel beheerder in overleg met het managementteam; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 171 en 174; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit, ter vervanging van het besluit van de Regent van 1945; 

Overwegende dat deze hervorming in werking trad op 1 januari 1995; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De jaarrekening 2012 wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid gestuurd. 

 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, kan het verslag als goedgekeurd worden 
beschouwd. 
 


