
 

 

Zitting Gemeenteraad van 18 juni 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. 
 
Naar aanleiding van het overlijden van de heer Lode Bekaert, schoonzoon van de heer Geert 
Verstraete, raadslid, en van de heer Marc Bekaert, voormalig lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, vraagt de Voorzitter een minuut stilte. Namens de gemeenteraad betuigt de heer 
Voorzitter zijn medeleven aan de families en naasten van de overleden personen. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waterstraat’ 

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 de opmaak van het RUP Waterstraat werd opgenomen in de 
bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Waterstraat opgemaakt door de wvi, 
omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de memorie van toelichting en de 
stedenbouwkundige voorschriften; 

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

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

Overwegende 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 het voorontwerp van het RUP Waterstraat voorlopig werd 
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 november 2012; 



 

 

Overwegende dat het plan aan een nieuw openbaar onderzoek werd onderworpen dat 
liep van 7 januari 2013 tot en met 7 maart 2013; 

Overwegende dat de GECORO in zitting van 15 april 2013 de bezwaarschriften en 
adviezen heeft behandeld en hierover advies heeft uitgebracht; 

Overwegende dat het advies van de GECORO grotendeels kan worden gevolgd en dat 
het plan overeenkomstig dit advies wordt aangepast; 

Overwegende dat het advies van de GECORO niet wordt gevolgd met betrekking tot 
het ingediende bezwaar over de toegelaten bouwhoogte binnen de projectzone; 

Overwegende dat, na ontvangst van een bijkomende technische toelichting door de 
architect, het college wenst af te wijken van het advies van de GECORO; 

Overwegende dat het immers in het belang van de toekomstige bewoners is dat er een 
voldoende hoogte kan gerealiseerd worden per verdieping, waardoor het gebouw kan voldoen aan 
de hedendaagse eisen op vlak van energieprestatie en binnenklimaat; 

Overwegende dat het advies van de GECORO over het ingediende bezwaar met 
betrekking tot de toegelaten breedte en diepte van de bebouwing wordt aangevuld; 

Overwegende dat, momenteel, in de voorschriften is opgenomen dat binnenin het 
gebouw zowel trappen als een lift moeten voorzien zijn; 

Overwegende dat, in het geval de wetgeving inzake brandveiligheid of vluchtwegen 
zou opleggen dat er bijkomend een vluchtweg aan de buitenzijde van het gebouw moet voorzien 
worden, het RUP dit moet toelaten, zodat dit gerealiseerd kan worden; 

Gelet op het ontwerp van het RUP Waterstraat opgemaakt door de wvi, omvattende de 
bestaande toestand, het bestemmingsplan, de memorie van toelichting, de stedenbouwkundige 
voorschriften en de plan-MER screening; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bij dit punt wenst te onthouden omwille 
van het feit dat het advies van de GECORO niet door het college wordt gevolgd op het punt van de 
maximale hoogte van het gebouw en de mogelijkheid tot buitenpandige brandtrappen, omwille van 
het niet wenselijk zijn dat in het volledige project assistentiewoningen worden voorzien en dat er 
geen mix mogelijk is van andersoortige appartementen; 

Overwegende dat wordt gevraagd om de kwestie van het spreiden of concentreren van 
assistentiewoningen op het lokaal woonoverleg te agenderen; 

Overwegende dat de schepen bij zijn motivatie uit het dossier blijft en dat op het 
eerstvolgend lokaal woonoverleg deze kwestie zal worden geagendeerd; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: Het RUP Waterstraat definitief vast te stellen. 

artikel 2: Het dossier ter goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen over te maken. 

 

CULTUUR 

2       Projectvereniging BIE – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2007 om in een 

samenwerkingsverband met de gemeenten van de regio Roeselare een erfgoedconvenant af te 
sluiten; 

Gelet op de statuten van de projectvereniging BIE (voordien TERF); 

Gelet op het jaarverslag 2012 van BIE; 

Gelet op de jaarrekening 2012 van BIE; 

Op voordracht van de bevoegde schepen 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Kennis te nemen van deze documenten. 



 

 

 

JEUGD 

3       Gemeentelijke jeugdraad – erkenning en bekrachtiging van de statuten en de 
afsprakennota 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van 

het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 15 april 2003; 

Gelet op het voorstel van wijziging van het huishoudelijk reglement van de 
gemeentelijke jeugdraad; 

Overwegende dat het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement door de 
gemeentelijke jeugdraad goedgekeurd werd met 2/3 van de stemmen op de algemene vergadering 
van 6 maart 2013; 

Gelet op het feit dat bij decreet de gemeentelijke jeugdraad opnieuw moet erkend 
worden bij samenstelling van een nieuwe gemeenteraad; 

Gelet op de samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad; 

Overwegende dat er geen enkel beletsel is om de gemeentelijke jeugdraad te 
erkennen; 

Gelet op de opmerking op de gemeenteraad van 16 april 2013 van mevrouw Els 
Leysen, raadslid, die stelt dat artikel 13, punt d onwettelijk is en dat hierdoor de statuten niet 
goedgekeurd kunnen worden; 

Gelet op de repliek van de heer Enigo Vandendriessche, schepen, die voorstelt het 
punt te verdagen tot nader onderzoek; 

Gelet op de aanpassingen van de statuten en de afsprakennota; 

Overwegende dat de aanpassingen van de statuten en de afsprakennota door de 
gemeentelijke jeugdraad goedgekeurd werden met 2/3 van de stemmen op de algemene 
vergadering van 15 mei 2013; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De statuten en afsprakennota van de gemeentelijke jeugdraad worden goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 

 



 

 

4       Goedkeuring van het algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke 
jeugdlokalen en terreinen en de daaraan gekoppelde interne reglementen 

De Raad, 
Gelet op het huurreglement gebruik lokalen voor de normale wekelijkse activiteiten 

van de vaste gebruikers van het jeugdcentrum goedgekeurd op de gemeenteraad van 4 december 
2001; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van 
het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; 

Overwegende dat het gemeentebestuur, met het oog op de ondersteuning van het 
gemeentelijk jeugdwerk, gemeentelijke lokalen en terreinen kosteloos ter beschikking stelt van 
KLJ, Scouts en Gidsen en Chiro Jefri; 

Overwegende dat het gemeentebestuur, met het oog op de ondersteuning van het 
gemeentelijk jeugdwerk, de ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven die gehuisvest zijn in een 
eigen lokaal compenseert door het subsidiëren van kosten voor onderhoud, verbouwingen, huur en 
energie; 

Overwegende dat het algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke 
jeugdlokalen en terreinen en het daaraan gekoppelde ‘intern reglement I’, ‘intern reglement II’ en 
‘intern reglement III’, gunstig geadviseerd werden op de jeugdraad van 15 mei 2013; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke jeugdlokalen en 
terreinen wordt goedgekeurd.’ 

artikel 2: Het intern reglement I wordt goedgekeurd. 

artikel 3: Het intern reglement II wordt goedgekeurd. 

artikel 4: Het intern reglement III wordt goedgekeurd. 

artikel 5: Deze reglementen treden in werking met onmiddellijke ingang. 

artikel 6: Alle voorgaande reglementen die op dit aspect betrekking hadden worden met 
onmiddellijke ingang opgeheven. 

 



 

 

SPORT 

5       Interlokale vereniging Regionaal Sportoverleg (RSO iv) – Goedkeuren van het 
jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2012 
 
Omwille van een administratieve vergissing wordt dit punt, dat reeds door de raad werd behandeld 
en goedgekeurd op 19 maart 2013, van de agenda geschrapt. 
 
6       Interlokale vereniging Regionaal Sportoverleg (RSO iv) – Beslissing tot 
verderzetten van de samenwerking voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2019 

De Raad, 
Gelet op het lidmaatschap van onze gemeente bij het Regionaal Sport Overleg iv; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2003 houdende toetreding tot 
de RSOiv en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van een 
interlokale vereniging “Regionaal Sport Overleg of RSOiv; 

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen; 

Overwegende dat de samenwerking was voorzien tot 30 juni 2013 en dat het aan de 
nieuwe besturen wordt overgelaten te beslissen of de samenwerking wordt verdergezet; 

Gelet op de algemene vergadering van het RSOiv van 18 februari 2013 waarin de 10 
gemeenten die deel uitmaken van het RSOiv uitdrukkelijk de wens hebben geuit om de bestaande 
en succesvolle samenwerking verder te zetten; 

Overwegende dat de samenwerking wordt voorzien met ingang van 1 juli 2013 en 
eindigend op 30 juni 2019; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat als bijlage bij deze 
beslissing wordt gevoegd; 

Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement voor het beheerscomité dat als 
bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd; 

Overwegende dat statutair is bepaald dat de schepen, bevoegd voor sport, wordt 
afgevaardigd in het beheerscomité; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst betreffende de verlengde samenwerking in de 
schoot van de interlokale vereniging Regionaal Sportoverleg wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Akte te nemen van de vertegenwoordiging van de gemeente Ingelmunster door de 
heer Wilfried VANACKER, schepen van sport. 

 



 

 

ONDERWIJS 

7       Goedkeuren van de addenda aan de overeenkomst scholengemeenschap 2011-
2014 in de vorm van een interlokale vereniging en aan het huishoudelijk reglement voor 
de scholengemeenschap 

De Raad, 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2005 betreffende de goedkeuring van 

de vorming van een scholengemeenschap; 

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2013 houdende voordracht 
van een effectief en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van de scholengemeenschap G-
8; 

Overwegende dat als gevolg van de deze beslissing, ook in de andere deelnemende 
gemeenten, een wijziging dient te gebeuren in art. 2 van het intergemeentelijk 
samenwerkingsakkoord; 

Overwegende dat hierbij ook hoofdstuk 12 van het huishoudelijk reglement voor de 
scholengemeenschap dient aangepast te worden met vermelding van de vertegenwoordigers en de 
plaatsvervangers; 

Gelet op de addenda waarmee deze aanpassingen worden doorgevoerd; 

Om deze redenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wijziging aan het intergemeentelijk samenwerkingsakkoord G-8 en het 
huishoudelijk reglement beheerscomité, als gevolg van een nieuwe legislatuur, 
wordt bekrachtigd. 

 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

8       Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap vzw (PWA) – aanduiding van de leden met 
raadgevende stem 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2013 houdende Plaatselijk 

Werkgelegenheidsagentschap vzw – samenstelling van de delegatie van de gemeente en het 
OCMW in de beheersorganen; 

Overwegende dat aan het OCMW Ingelmunster voorgesteld werd om 3 leden af te 
vaardigen met raadgevende stem in de algemene vergadering en de raad van bestuur van het PWA 
Ingelmunster; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 april 2013 
houdende verkiezing van 3 technisch vertegenwoordigers en 3 plaatsvervangers voor het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap; 

Overwegende de voordracht van volgende personen: 
 ° VANDECASTEELE Katrien (effectief) en VERSCHOOT Kathy (plaatsvervanger) 
 ° COUCKUYT Dries (effectief) en LANDUYT Peter (plaatsvervanger) 
 ° VANDEWEGHE Joost (effectief) en DE CLERCQ Stefaan (plaatsvervanger); 

Gelet op de vraag van de algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt van de 
FOD Sociale Zaken tot nominatieve aanduiding van de leden met raadgevende stem; 

Overwegende dat de leden van de fractie CD&V zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: Worden aangeduid als vertegenwoordigers met raadgevende stem voor het OCMW 
van Ingelmunster in de PWA: 
 ° VANDECASTEELE Katrien (effectief) en VERSCHOOT Kathy (plaatsvervanger) 
 ° COUCKUYT Dries (effectief) en LANDUYT Peter (plaatsvervanger) 
 ° VANDEWEGHE Joost (effectief) en DE CLERCQ Stefaan (plaatsvervanger). 

 

EREDIENSTEN 

9       Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen – Advies rekening 2012 

De Raad, 
Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van OLV Onbevlekt Ontvangen van 25 

februari 2013 waarbij de rekening van de Kerkfabriek van OLV Onbevlekt Ontvangen voor het 
dienstjaar 2012 wordt vastgesteld; 

Gelet op de jaarrekening 2012; 

Overwegende dat als gevolg van het niet-overschrijden van de toezichtstermijn de 
gemeenteraad advies kan verstrekken over deze jaarrekening; 

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel dat vastgesteld wordt in de jaarrekening 
2012 gelijk is aan de raming zoals die in het budget voor 2012 werd opgenomen; 

Om deze redenen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad geeft gunstig advies over de rekening van de kerkfabriek OLV 
Onbevlekt Ontvangen voor het dienstjaar 2012. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 
10      Kerkfabriek Sint-Amandus – Advies rekening 2012 

De Raad, 
Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Sint-Amandus van 27 februari 2013 

waarbij de rekening van de Kerkfabriek van Sint-Amandus voor het dienstjaar 2012 wordt 
vastgesteld; 



 

 

Gelet op de jaarrekening 2012; 

Overwegende dat als gevolg van het niet-overschrijden van de toezichtstermijn de 
gemeenteraad advies kan verstrekken over deze jaarrekening; 

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel dat vastgesteld wordt in de jaarrekening 
2012 gelijk is aan de raming zoals die in het budget voor 2012 werd opgenomen; 

Om deze redenen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad geeft gunstig advies over de rekening van de kerkfabriek Sint-
Amandus voor het dienstjaar 2012. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

11      Figga – Algemene vergadering van 21 juni 2013 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 
Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA; 

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 het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 6 
mei 2013 om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA van 21 juni 2013; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Evaluatierapport 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting) 
4. Verslag van de commissaris 
5. Kwijting van de bestuurders 
6. Kwijting van de commissaris 
7. Verslaggeving van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming 
8. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering bepaalt; 

Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van 
de activiteiten die FIGGA in 2012 heeft ontwikkeld en deze activiteiten in overeenstemming zijn 
met het ondernemingsplan van FIGGA dat door de algemene vergadering van 22 juni 2007 is 
goedgekeurd; 

Overwegende dat de jaarrekening 2012 en de balans per 31 december 2012 een 
getrouwe weergave is van de financiële resultaten voor het boekjaar 2012 en de commissaris een 
verslag heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden, zonder voorbehoud; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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 FIGGA van 21 juni 
2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van FIGGA van 21 juni 2013 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 



 

 

beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 21 juni 2013 goedkeuren. 

artikel 3: 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. 

 
12      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/2 

De Raad, 
Gelet op art. 43§2 en 146, 147, 148, 149,150, 151 en 154 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring 
van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op de omzendbrief 2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 20 
juli 2012 betreffende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2013 waarin het initieel budget 
2013 werd goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2013 waarin de budgetwijziging 
BW 2013/1 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat dit ontwerp van budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en 
een financiële nota; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2013/2 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze 
beslissing. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal voor algemeen administratief toezicht naar de 
hogere overheid gestuurd worden. 

 



 

 

13      Goedkeuren van de belasting op taxidiensten 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder; 

Gelet op het decreet van 13 februari 2004 tot wijziging van het decreet van 20 april 
2001; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 
en 17 februari 2012; 

Gelet op art. 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat recent aan de gemeente werd gemeld dat aanvragen voor 
taxivergunningen mochten worden verwacht; 

Overwegende dat dit belastingreglement wordt ingevoerd om te anticiperen op deze 
aanvragen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting gevestigd op de 
voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst. 

artikel 2: De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

 250,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de 
openbare weg; 

 325,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de 
openbare weg, maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van 
radiotelefonie; 

 450,00 euro per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen 
op de openbare weg; 

artikel 3: De in artikel 2 bedoelde belastingen zijn verschuldigd voor het hele jaar, 
onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven werd. Ze zijn 
ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van 
het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning. 
De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een 
belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van 
een vergunning of het buiten werking stellen van één of meerdere voertuigen voor 
welke reden dan ook. 

artikel 4: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 
30 mei 2008 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

artikel 5: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

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

artikel 7: De belastingschuldige kan 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, moet op straffe 
van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. 

 
14      Goedkeuren van de belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde 
producten 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 



 

 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 43 §2 15°, 186 en 253 §1 3°; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van 
de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, met latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 10; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), met latere wijzigingen; 

Overwegende dat deze belasting tot doel heeft de aanbieders van ongeadresseerd 
reclamedrukwerk te ontmoedigen; 

Overwegende dat deze belasting tot doel heeft de kosten van de overlast bij het 
verwerken van ongeadresseerd drukwerk te compenseren volgens het principe van ‘de vervuiler 
betaalt’; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2013 met ingang van 1 juli 2013, ten behoeve van 
de gemeente, een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-
geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in 
brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. 
 
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en 
reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of 
transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. 
 
De opsomming is niet limitatief. 
 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding worden niet 
beschouwd als zijnde geadresseerd. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de uitgever, of bij ontstentenis ervan, door de 
drukker, of bij ontstentenis ervan, de verdeler. Als de uitgever, de drukker noch de 
verdeler gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het niet-
geadresseerde drukwerk wordt gevoerd. 

artikel 3: De belastingtarieven van toepassing: 
- De belasting wordt standaard vastgesteld op € 1 per 100 exemplaren per 
begonnen honderdtal, evenwel met een minimale aanslag van 44 euro. 
- De belasting wordt vastgesteld op € 2,5 per 100 exemplaren per begonnen 
honderdtal, evenwel met een minimale aanslag van 110 euro voor elke folder met 
open formaat groter dan A3 (lengte > 420 mm of breedte > 297 mm), elke folder 
die uit meer dan 1 vel papier bestaat, elke brochure en de gelijkgestelde producten. 
 
Onder folder wordt verstaan: drukwerk dat bestaat uit één vel papier dat één of 
meerdere keren is gevouwen of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen en in 
elkaar gevoegd zijn maar niet gebonden zijn. 
Onder brochure wordt verstaan: drukwerk dat bestaat uit meerdere vellen 
gevouwen papier, die in de rug bijeengehouden worden (“gebrocheerd zijn”) met 
behulp van bijvoorbeeld nietjes, lijm of garen. 
Onder open formaat wordt verstaan: formaat van een folder wanneer die volledig 
opengevouwen wordt, het formaat van een brochure wanneer die geopend is. 

artikel 4: Er is een vrijstelling van belasting: 
 
§1. De socio-culturele organisatie en sportorganisaties die reclamebladen 
verspreiden waarover sprake in artikel 1, worden vrijgesteld van deze belasting. 
 
§2. Bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars die 
geconfronteerd worden met openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen 



 

 

doorgaand verkeer mogelijk is, wordt ook vrijgesteld. De vrijstelling is van 
toepassing voor de volledige duur van de hinder. 
Deze vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 7 kalenderdagen voor de 
verspreiding van het reclamedrukwerk bij het college van burgemeester en 
schepenen van Ingelmunster. 
 
§3. Politiek drukwerk. 
 
§4. Niet-geadresseerd drukwerk van andere overheden. 

artikel 5: De belastingplichtige is gehouden ten laatste veertien dagen na de verspreiding aan 
het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te 
stellen. Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan 
worden voor een periode van hoogstens 12 maanden. 

artikel 6: §1. Bij gebrek aan een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij 
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige 
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, 
onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 
 
§2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 5 vastgestelde 
termijn wordt medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van een forfaitair 
aantal verspreide exemplaren, gelijk aan het totaal aantal bussen van de 
gemeente. 
Dit aantal bussen wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en 
schepenen op basis van de gegevens ons verstrekt door de diensten van de Post op 
toestand van 1 januari van het aanslagjaar. Voor het jaar 2013 is dit op basis van 
de gegevens ons verstrekt door de diensten van de Post op toestand van 1 juli van 
het aanslagjaar. 
 
§3. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per 
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 
elementen en het bedrag van de belasting. 
 
§4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te 
rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving 
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

artikel 7: De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd 
met 100%. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

artikel 8: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat periodiek 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen. Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van 
de verspreiding. 

artikel 9: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

artikel 10: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vraagt mevrouw 
Marlies De Clercq, raadslid, of bij het schilderen van het zebrapad in de Schoolstraat ter hoogte 
van de Vrije Lagere School, eerst advies werd gevraag aan de verkeersdienst van de Politie en of 
hiervoor ook overleg werd gepleegd met de bewoner voor wiens eigendom dit zebrapad werd 
aangebracht. 
Mevrouw Martine Verhamme, schepen van mobiliteit, antwoordt dat dit zebrapad werd geschilderd 
op basis van de terechte vraag van de Vrije Lagere School, maar dat geen advies werd gevraagd 
aan de verkeersdienst van de Politie en dat geen overleg werd gepleegd met de genoemde 
persoon. 
 


