
 

 

Zitting Gemeenteraad van 24 september 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, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, 
Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
Hij meldt dat mevrouw Sabine LAMPAERT, raadslid, zich laat verontschuldigen. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd wordt het verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Hersamenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie voor mobiliteit 
(GBC)  

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 en 43; 

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 
en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012 betreffende het mobiliteitsbeleid en 
opheffing van het decreet betreffende de mobilieitsconvenants, (hierna ‘het Decreet’ te noemen); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking 
voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen); 

Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een 
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale 
samenstelling van de GBC vastlegt; 

Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent 
de aanwijzing van de vaste, de variabele en de adviserende leden; 

Overwegende dat het, overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, aan de gemeente 
toekomt adviserende leden van de GBC aan te wijzen; 

Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het 
kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van het GBC open te stellen voor 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; 

Overwegende dat het, volgens artikel 26/2 van het Decreet, in sommige gevallen 
zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen 
op bovengemeentelijk vlak; 

Overwegende dat deze beslissing, volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit, 
toekomt aan het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 juni 2004 betreffende het 
mobiliteitsconvenant: samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie, gewijzigd bij besluit van 
de gemeenteraad van 12 juni 2008; 

Gelet op de vraag van de fietsersbond van 20 maart 2013 betreffende deelname als 
adviserend lid aan de GBC; 

Na hierover beraadslaagd te hebben; 



 

 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als 
multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk 
voor: 

a. De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de 
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan. 

b. De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten 
die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

artikel 2: Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, § 2, derde lid van het Decreet en 
artikel 2 en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden 
toegevoegd aan de GBC: 

a. Eén lid van elke fractie van de gemeenteraad , met name de fractie De Brug/N-VA/Open VLD, 
de fractie spa en de fractie CD&V. 

b. De voorzitters van volgende adviesraden: sportraad, jeugdraad, seniorenraad, cultuurraad, 
milieuraad, GECORO, werkgroep toegankelijkheid, lokaal overleg kinderopvang, economische 
raad. 

c. De fietsersbond 
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. 

artikel 3: Verhamme Martine, schepen bevoegd voor mobiliteit, wordt aangewezen als 
voorzitter van de GBC. 
In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een 
ander lid van het College van burgemeester en schepenen of een gemeentelijke 
ambtenaar. 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 
25 november 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is van Infrax West; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 26 
augustus 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 
25 november 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 Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
1. Statutenwijziging 

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 Infrax 
West van 25 november 2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax West van 25 november 2013 zal zijn/haar 
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 25 november 2013 goedkeuren. 

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

 

ECONOMIE 

3       Bedrijventerrein Zandberg – aanstelling van de wvi als begunstigde van het 
terugkooprecht of het recht van wederovername 

De Raad, 
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet; 



 

 

Gelet op Titel 3, Hoofdstuk 1, Afdeling 4 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 
juli 2012; 

Gelet op de realisatie van het bedrijventerrein Zandberg door de West-Vlaamse 
intercommunale (wvi); 

Overwegende dat de intergemeentelijke vereniging wvi , waarvan de gemeente 
vennoot is, uit hoofde van haar statutaire doelstelling in deze de geëigende partij is voor de uitgifte 
en het beheer van voormeld bedrijventerrein; 

Overwegende dat de wvi in deze het verlengstuk is van de gemeente; 

Overwegende dat de Vlaamse decreetgever geopteerd heeft om naast de 
ontwikkelaar-verkoper, ook steeds de gemeente aan te duiden als begunstigde van het recht van 
terugkoop/wederovername; 

Overwegende dat dit weliswaar in tweede orde is omdat, overeenkomstig art. 32 van 
het decreet de initiële verkoper of verlener (wvi) immers steeds het recht als eerste over te gaan 
tot terugkoop/wederovername; 

Overwegende dat de wetgever deze mogelijkheid heeft willen voorzien vanuit de 
vaststelling dat tot nog toe, vooral bij private ontwikkelingen, de mogelijkheden voor de lokale 
overheid om op te treden bij niet naleving van de voorwaarden (bebouwing, activiteit, …) zeer 
beperkt zijn; 

Overwegende dat deze bepaling evenwel in concreto inhoudt dat bij iedere 
doorverkoop of transactie waarbij de eigenaar een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik of 
persoonlijke gebruiks- of genotsrechten wenst over te dragen, het bedrijf voorafgaandelijke 
toestemming van de verkoper en de gemeente wordt vereist; 

Overwegende dat bij de realisatie van bedrijventerreinen door publieke ontwikkelaars 
het aanduiden van twee publieke begunstigden tot een bijkomende administratieve last voor de 
bedrijven, notarissen en de gemeente leidt; 

Overwegende dat bij de realisaties door wvi, de intercommunale voor al haar 
bedrijventerreinen en dit reeds vanaf haar ontstaan, deze rol nauwgezet op zich neemt; 

Overwegende dat de wetgever in art. 27, §2, om deze extra last te vermijden, 
voorzien heeft dat de gemeente kan beslissen om in haar plaats haar intergemeentelijk 
samenwerkingsverband aan te wijzen voor deze taak; 

Overwegende dat dit evenwel moet gebeuren vooraleer de initiële verkoopakten 
worden verleden; 

Overwegende dat, na het realiseren van de noodzakelijke inrichtingswerken op het 
bedrijventerrein Zandberd, de wvi binnenkort met de uitgifte van loten zal beginnen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wvi, dienstverlenende onderneming, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, wordt 
aangewezen als enige begunstigde van het terugkooprecht of het recht van 
wederovername voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zandberg. 

artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de wvi. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO)  

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat in de voorbije maanden voor de nieuwe samenstelling een publieke 
oproep werd gehouden waarbij zowel maatschappelijke geledingen als deskundigen zich kandidaat 
konden stellen om te zetelen in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 



 

 

Overwegende dat volgende maatschappelijke geledingen zich kandidaat hebben 
gesteld: 
 - De Buizerd; 
 - Landelijke Gilde; 
 - ABVV 
 - Voka 
 - Unizo 
 - De Mandelbeek 

Overwegende dat volgende personen zich kandidaat hebben gesteld als deskundige: 
 - Luc Morlion; 
 - Roland Corselis; 
 - Bart Debussche; 
 - Isabel Vlaeminck; 
 - Claude Labeeuw; 
 - Francis Vlegels; 
 - Kurt Gryspeerdt; 
 - Pieter Verfaillie; 
 - Pieter Desmet; 

Gelet dat overeenkomstig het gemeentedecreet bij de samenstelling ten hoogste twee 
derde van hetzelfde geslacht mag zijn; 

Gelet op uitgebreide gebiedskennis, expertise en ervaring van Luc Morlion en Roland 
Corselis, dat zij in het verleden reeds respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter waren en deze 
werkwijze positief kan geëvalueerd worden; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeentelijke commissie als volgt vast te stellen en ter goedkeuring voor te 
leggen aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen: 

Effectieve leden Plaatsvervangers 

Naam Functie Naam Functie 

ir. Luc Morlion Deskundige - 
Voorzitter ////////////////////////// /////////////// 

Roland Corselis Deskundige - 
Ondervoorzitter ir. Bart Debussche Deskundige 

Isabel Vlaeminck Deskundige Claude Labeeuw Deskundige 

Francis Vlegels Deskundige Kurt Gryspeerdt Deskundige 

Pieter Verfaillie Deskundige Desmet Pieter Deskundige 

Hendrik Debeuf De Buizerd Kathleen Demeulenaere De Buizerd 

Luc Vergote Land- & tuinbouw ir. Nathalie Plovie Land- & tuinbouw 

Inge Vromant  ABVV Ann Dullaert ABVV 

Jocelyne Dierickx-
Visschers Unizo Kathy Verschoot Unizo 

Gudrun De Poorter VOKA ir. Pieter De Poorter VOKA 

Peter De Clerck De Mandelbeek Jean-Pierre De Clercq De Mandelbeek 
 

 
5       Definitieve 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 21 mei 2013 van de gemeenteraad voor de voorlopige 
aanvaarding van de straatnaamwijziging, Gentstraat naar Wantestraat; 



 

 

Overwegende dat op 7 juni 2013 een advies werd gevraagd aan de cultuurraad; 

Overwegende dat er geen advies werd ontvangen; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 12 juni 2013 tot en 
met 12 juli 2013; 

Overwegende dat er geen bezwaar werd ingediend; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De wijziging van de benaming van het deel van de Gentstraat, gaande vanaf het 
kanaal tot aan het nieuwe rond punt, naar Wantestraat wordt definitief aanvaard. 

 
6       Definitieve 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 21 mei 2013 van de gemeenteraad voor de voorlopige 
aanvaarding van de straatnaamwijziging, Oostrozebekestraat naar Dievestraat; 

Overwegende dat op 7 juni 2013 een officieel advies werd gevraagd aan de 
cultuurraad; 

Overwegende dat geen advies werd ontvangen; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 12 juni 2013 tot en 
met 12 juli 2013; 

Overwegende dat één bezwaar werd ingediend, dat werd ondertekend door 17 
personen die eigenaar of bewoner zijn van de voorgestelde aftakking van de Oostrozebekestraat; 

Overwegende dat in het bezwaar wordt voorgesteld om de straatnaam te wijzigen naar 
Fortstraat; 

Overwegende dat, volgens het bezwaar, de Fortstraat terug te vinden is op notariële 
verkoopakten uit het verleden; 

Overwegende dat volgens de inventaris van het bouwkundig erfgoed deze aftakking 
van de Oostrozebekestraat vermeld is als de Dievestraat (officieuze benaming) of Fortstraat (19de 
eeuwse kaart); 

Overwegende dat ingegaan kan worden op het ingediende bezwaar van betrokkenen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het bezwaar ten aanzien van de straatnaamgeving ‘Dievestraat’ en het alternatief 
voorstel ‘Fortstraat’ wordt aanvaard. 

artikel 2: De wijziging van de benaming van het deel van de Oostrozebekestraat, gaande 
vanaf nr. 204 tot aan het nieuwe rond punt, naar Fortstraat wordt definitief 
aanvaard. 

 

WONEN 

7       Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem – Goedkeuring van de wijzigingen 
aan de overeenkomst met statutaire draagkracht 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43,§2, 5°; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2008 houdende 
goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging 
Woonbeleid regio Izegem; 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 20 maart 2012 houdende 
goedkeuring van de wijziging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale 
Vereniging Woonbeleid regio Izegem; 

Gelet op het feit dat deze overeenkomst afloopt op 31 december 2015; 

Overwegende dat het aangewezen is om deze overeenkomst te verlengen voor de 
volledige periode van deze legislatuur, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van de overeenkomst met statutaire draagkracht, 
in bijlage; 

Gelet op het feit dat in de aangepaste overeenkomst de financiële bijdragen van de 
gemeenten en OCMW’s opgenomen worden tot en met 2019; 

Overwegende dat deze bijdragen vastgesteld werden op basis van een financiële 
meerjarenprognose tot en met 2019 en rekening houdend met een doorlichting over de werking 
van de Huisvestingsdienst Regio Izegem, die in 2012 werd uitgevoerd; 

Overwegende dat er in de overeenkomst een evenwichtig voorstel is voorzien met 
betrekking tot de financiële engagementen van de verschillende partners; 

Overwegende dat deze bedragen zullen worden ingeschreven in het financieel 
meerjarig beleidsplan van de gemeente en het OCMW; 

Overwegende dat tevens rekening werd gehouden met de wettelijke verplichtingen 
inzake woonbeleid voor elke gemeente en de voorwaarden van de Vlaamse overheid in het kader 
van de subsidiëring van intergemeentelijke projecten woonbeleid; 

Overwegende dat het ook de bedoeling is om in het voorjaar van 2015 een nieuwe 
subsidie aan te vragen bij de Vlaamse overheid voor de drie daarop volgende jaren; 

Overwegende dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem op die manier voor de volledige 
legislatuur kan instaan voor de noodzakelijke dienstverlening inzake woonbeleid in de gemeente; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale 
Vereniging Woonbeleid regio Izegem, zoals in bijlage bij dit besluit opgenomen, 
worden goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder van de 
gemeente met het oog op het voorzien van de nodige kredieten die als bijdrage van 
de gemeente opgenomen zijn in de overeenkomst. 

artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem. 

 



 

 

8       Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het 
Sociaal Verhuurkantoor regio Izegem en met Wonen & werken 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43,§2, 5°; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2008 houdende 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor Izegem en Wonen & 
Werken; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2012 houdende 
goedkeuring van de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor Izegem 
en Wonen & Werken; 

Gelet op het feit dat deze overeenkomst afloopt op 31 december 2013; 

Overwegende dat het aangewezen is om deze overeenkomst te verlengen voor de 
volledige periode van de Beleids- en Beheerscyclus; 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst, in bijlage; 

Gelet op het feit dat in de aangepaste overeenkomst de financiële bijdragen van de 
gemeenten en OCMW’s opgenomen worden tot en met 2019; 

Overwegende dat deze bijdragen vastgesteld werden op basis van een financiële 
meerjarenprognose tot en met 2019 en rekening houdend met een doorlichting over de werking 
van de Huisvestingsdienst Regio Izegem, die in 2012 werd uitgevoerd; 

Overwegende dat er in de overeenkomst een evenwichtig voorstel is voorzien met 
betrekking tot de financiële engagementen van de verschillende partners; 

Overwegende dat tevens rekening werd gehouden met de verplichtingen die door de 
Vlaamse overheid opgelegd worden aan het Sociaal Verhuurkantoor voor het verkrijgen van een 
Vlaamse werkingssubsidie; 

Overwegende dat het Sociaal Verhuurkantoor een belangrijke rol vervult voor de 
realisatie van een sociaal huurpatrimonium, aanvullend op de projecten van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en aldus ook bijdraagt tot het bereiken van het Bindend Sociaal 
Objectief (BSO), opgelegd in het decreet Grond- en Pandenbeleid; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor & 
Wonen en Werken, zoals in bijlage bij dit besluit opgenomen, worden goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem. 

 



 

 

PATRIMONIUM 

9       Goedkeuring van de akte van overdracht van onroerende goederen 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de NV Dumobil de gronden ten kostelozen titel wenst over te dragen 
aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in 
het bijzonder voor de opname van de wegenis Schuttershof in het openbaar domein van de 
gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het plan met aanduiding van de grond met kadasternummer sectie A, 
nummer 861 A3, kadasternummer sectie A nummer 860 M2, kadasternummer sectie A nummer 
865K2 en kadasternummer sectie A nummer 862V; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2003 met betrekking tot de 
goedkeuring van de uitrustingswerken voor de verkaveling Gits–De Frene; 

Gelet op de overeenkomst van 22 januari 2004 tussen de heer en mevrouw Gits–De 
Frene en de gemeente Ingelmunster waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat na uitvoering van alle 
werken en op voorwaarde dat deze definitief overgenomen en goedgekeurd zijn door het 
Schepencollege, de kosteloze eigendomsoverdracht van de nodige gronden en werken zal gebeuren 
aan de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/2003/033, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 16 januari 2004; 

Gelet op het ontwerp van akte, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgend onroerend goed door de NV Dumobil aan de 
gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt goedgekeurd: 

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte 

Sectie Nummer 

A 861 A3 14 a 36 ca 

A 860 M2 5 a 56 ca 

A 865 K2 9 a 32 ca 

A 862 V 4 a 71 ca 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het 
openbaar domein van de gemeente Ingelmunster. 

 



 

 

10      Goedkeuring van de akte van overdracht van onroerende goederen 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de NV Terra ², 1 a 80 ca. grond , gelegen Berkenstraat, 
gekadastreerd als weg, sectie A nummer 521F, ten kostelozen titel wenst over te dragen aan de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in 
het bijzonder voor de opname van het perceel in het openbaar domein van de gemeente 
Ingelmunster; 

Gelet op het plan met aanduiding van de grond met kadasternummer sectie A nummer 
521F; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2006 met betrekking 
tot de goedkeuring van de uitrustingswerken voor de verkaveling Berkenstraat; 

Gelet op de overeenkomst tussen de NV Hyboma en de gemeente Ingelmunster waarin 
uitdrukkelijk vermeld wordt dat na uitvoering van alle werken en op voorwaarde dat deze definitief 
overgenomen en goedgekeurd zijn door het schepencollege, de kostenloze eigendomsoverdracht 
van de nodige gronden en werken gebeuren aan de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/2006/114, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 2 februari 2007; 

Gelet op het ontwerp van akte in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgend onroerend goed door de NV Terra ² aan de 
gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt goedgekeurd. 

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte 

Sectie Nummer 

A 521F 1 a 80 ca 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het 
openbaar domein van de gemeente Ingelmunster. 

 



 

 

11      Goedkeuring van de akte van overdracht van onroerende goederen 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de NV Vudegra, 9 a. 13 ca. grond, gelegen Kapellehoek, 
gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weg, sectie C nummer 49 E, ten kosteloze titel wenst 
over te dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in 
het bijzonder voor de opname van de Hendrik Consciencestraat in het openbaar domein van de 
gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het plan met aanduiding van de grond met kadasternummer sectie C nummer 
49 E; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 september 1997 met betrekking 
tot de goedkeuring van het ontwerp en tracé van de weg tussen de Pieter Deconinckstraat en de 
Hendrik Consciencestraat (verkaveling Vudegra-WIH); 

Gelet op de overeenkomst van 26 november 1997 tussen de NV Vudegra en de 
gemeente Ingelmunster waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat na uitvoering van alle werken en 
op voorwaarde dat deze definitief overgenomen en goedgekeurd zijn door het schepencollege, de 
kosteloze eigendomsoverdracht van de nodige gronden en werken zal gebeuren aan de gemeente 
Ingelmunster; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/1997/141, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 3 december 1997; 

Gelet op het ontwerp van akte, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgend onroerend goed door de NV Vudegra aan de 
gemeente Ingelmunster, ten kosteloze titel, wordt goedgekeurd: 

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte 

Sectie Nummer 

C 49 E 9 a 13 ca 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het 
openbaar domein van de gemeente Ingelmunster. 

 



 

 

VRIJE TIJD 

12      Goedkeuren van de afsprakennota inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarmen 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende 

maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de 
uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende 
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de positieve resultaten van de samenwerking inzake vrijetijdsparticipatie 
tussen de diverse partners binnen het bestaande lokaal netwerk; 

Gelet op het ontwerp van afsprakennota, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De afsprakennota vrijetijdsparticipatie wordt goedgekeurd. 

 



 

 

CULTUUR 

13      Aanduiding van een vertegenwoordiging van de politieke strekkingen bij de 
beheerraad van het gemeenschapscentrum en de plaatselijke openbare bibliotheek 

De Raad, 
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 
cultuurbeleid; 

Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 1995 waarbij gekozen werd 
voor de samenstelling van het beheersorgaan op basis van de B-formule, waarbij het beheer van 
de bibliotheek toevertrouwd werd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit, enerzijds, een 
evenredige vertegenwoordiging uit de politieke fracties in de gemeenteraad en anderzijds uit een 
afvaardiging van de ideologische en filosofische strekkingen en de gebruikers; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2008 om het 
beheersorgaan van de bibliotheek om te vormen tot een gezamenlijk beheersorgaan voor het 
gemeenschapscentrum en de bibliotheek; 

Overwegende dat het organiek reglement van het beheersorgaan, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 22 mei 2013, waarin 7 mandaten voorzien zijn voor vertegenwoordigers van de 
politieke fracties; 

Overwegende dat de verdeling van deze mandaten de verhouding in de gemeenteraad 
dient te weerspiegelen; 

Overwegende dat dit betekent dat 4 mandaten worden voorbehouden aan de 
meerderheidsfracties en 3 aan de minderheidsfractie; 

Gelet op de voordracht van Ann Vandevelde, Hilde Castelein en Davy Claerhout 
namens de Brug-N-VA-Open VLD; 

Gelet op de voordracht van Rudi Wille namens de sp.a; 

Gelet op de voordracht van Lionel Vandemoortele, Ann De Frene en Liesbeth Holvoet 
namens de CD&V; 

Overwegende dat Enigo Vandendriessche, als bevoegde schepen, ambtshalve deel 
uitmaakt van het beheersorgaan; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De samenstelling wordt goedgekeurd. 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

14      Kennisgeving van het voorontwerp van meerjarenplan 2014-2019 

De Raad, 
Gelet op het voorontwerp van meerjarenplan 2014-2019 opgesteld door het college 

van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat voorontwerp van meerjarenplan 2014-2019 aan de gemeenteraad 
ter kennisgeving wordt voorgelegd met de bedoeling eventuele opmerkingen of aanvullingen te 
maken op basis waarvan een ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 kan worden opgesteld; 

Overwegende dat deze inspraak ook wordt aangeboden aan de adviesraden en 
overlegorganen van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze inspraak ook wordt aangeboden aan de bevolking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 



 

 

BESLUIT:  

artikel 1: Kennis te nemen van het voorontwerp van meerjarenplan 2014-2019. 

 
15      Erkenning van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige 
en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren en goedkeuren van de 
afspraken inzake de samenwerking met het gemeentebestuur 

De Raad, 
Gelet op artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat het Gemeentedecreet de gemeentelijke overheid aanspoort om 
initiatieven te nemen om de inspraak van de burger bij de voorbereiding en de totstandkoming van 
het beleid te vergroten, onder meer door de inrichting van adviesraden en overlegorganen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur de gewaardeerde werking van adviesraden en 
overlegorganen wil erkennen en ten volle waarderen; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing een kader wordt gemaakt waarin de 
samenwerking tussen de adviesraden en overlegorganen en het gemeentebestuur vorm moet 
krijgen, meer bepaald op vlak van samenstelling en representativiteit, van wijze van werken en te 
volgen procedures bij informatie-uitwisseling en adviesvorming, van beleidsvoorbereiding en –
uitvoering en van financiering; 

Overwegende dat dit kader van toepassing is op de bestaande en op nieuw op te 
richten adviesraden en overlegorganen; 

Overwegende dat dit kader van toepassing is onverminderd de geldende wettelijke en 
decretale bepalingen; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De volgende adviesraden of overlegorganen kunnen worden erkend door het 
gemeentebestuur: 
a. De gemeentelijke culturele raad 
b. De gemeentelijke sportraad 
c. De gemeentelijke jeugdraad 
d. De gemeentelijke seniorenraad 
e. De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
f. Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek en het gemeenschapscentrum 
g. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
h. Het lokaal woonoverleg 
i. De schoolraden 
j. De werkgroep toegankelijkheid 
k. De gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit 
l. Het lokaal overleg kinderopvang 
m. De Noord-Zuidraad 
n. De gemeentelijke economische raad 

artikel 2: Een adviesraad of overlegorgaan is door het gemeentebestuur erkend van zodra de 
statuten door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. 

artikel 3: In de statuten van de adviesraad of het overlegorgaan wordt het doel duidelijk 
omschreven. Dit doel kan zowel sectoraal als integraal en doelgroepgericht zijn. 

artikel 4: In de statuten van de adviesraad of het overlegorgaan wordt een opgave gedaan 
van de gewenste samenstelling. De gewenste samenstelling is representatief in 
functie van het doel. De samenstelling kan nooit zo zijn dat één bepaalde groep een 
numerieke of bepalende meerderheid vormt. 

artikel 5: Elke adviesraad of elk overlegorgaan heeft een voorzitter (die de adviesraad of het 
overlegorgaan voorzit), een secretaris (die instaat voor de verslaggeving van de 
adviesraad of het overlegorgaan) en, voor zover een eigen financieel beheer, een 
penningmeester (die instaat voor het financieel beheer van de adviesraad of het 
overlegorgaan). 

artikel 6: In de statuten van de adviesraad of het overlegorgaan worden verder minstens 
volgende elementen opgenomen: 
a. Afspraken over de aanduiding van stemgerechtigde leden 
b. Afspraken over de aanduiding van waarnemende leden 



 

 

c. Afspraken over het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde en 
waarnemende leden 

d. Afspraken voor het waarborgen van de openbaarheid van vergaderingen en 
documenten 

artikel 7: Hoewel een adviesraad of overlegorgaan pas rechtsgeldig advies kan verstrekken, 
indien hoogstens twee derden van de leden tot hetzelfde geslacht behoren, erkent 
het gemeentebestuur de rechtsgeldigheid van een advies, indien bij de 
samenstelling van de adviesraad of het overlegorgaan afdoende inspanningen 
werden geleverd om een evenwicht in de man/vrouwverhouding te realiseren of het 
niet behalen van dit evenwicht een geval van overmacht vormt. 

artikel 8: Een adviesraad of overlegorgaan handelt, onder meer, in functie van het realiseren 
van een maatschappelijk debat. Bij de adviesvorming wordt gestreefd naar 
unanimiteit. Indien dit niet mogelijk is, is een advies pas volledig indien de 
relevante minderheidsstandpunten opgenomen zijn. 

artikel 9: Een adviesraad of overlegorgaan kan steeds op eigen initiatief een advies aan het 
gemeentebestuur overmaken over een onderwerp dat in alle onafhankelijkheid door 
de adviesraad of het overlegorgaan kan worden bepaald. 

artikel 10: Bij de beleidsvorming en –uitvoering treedt het gemeentebestuur in overleg met de 
adviesraden of overlegorganen. 
Bij de opmaak en tussentijdse evaluatie van het meerjarig beleidsplan betrekt het 
gemeentebestuur de adviesraden of overlegorganen. 
Bij de jaarlijkse opmaak van het budget betrekt het gemeentebestuur de 
adviesraden of overlegorganen. 
Bij de jaarlijkse evaluatie in het kader van de jaarrekening betrekt het 
gemeentebestuur de adviesraden of overlegorganen. 
 
De wijze waarop het gemeentebestuur de adviesraden en overlegorganen betrekt, 
gebeurt zoals beschreven in artikel 12. Specifieke regelgeving kan ervoor zorgen 
dat aanvullende bepalingen van toepassing zijn. Deze worden in de statuten 
vermeld. 

artikel 11: Indien de adviesraad of het overlegorgaan op eigen initiatief een advies wenst uit 
te brengen, kunnen ze steeds de nodige informatie opvragen aan het college van 
burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter beschikking zal stellen indien 
het over deze informatie beschikt tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke 
verzoeken om informatie zullen binnen de 14 dagen beantwoord worden door de 
gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren 
tegen de informatieverstrekking mee te delen. 

artikel 12: Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met een 
duidelijke omschrijving van de concrete vraag, met een opgave van de wettelijke 
en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever rekening moet houden en 
met een opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het 
gemeentebestuur. 
Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van één 
maand gunnen, te rekenen vanaf de datum van de adviesvraag. Slechts om 
uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur 
deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen adviesraad of 
overlegorgaan en het gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden. 
Specifieke regelgeving kan ervoor zorgen dat andere termijnen van toepassing zijn. 
Deze worden in de statuten vermeld. 

artikel 13: De adviesraad of het overlegorgaan zal de adviezen die worden uitgebracht steeds 
schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de adviezen melding maken 
van: 
a. De wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke 

betrokkenen op welke wijze geconsulteerd werden 
b. De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies 
c. Een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad of het 

overlegorgaan met vermelding van afwijkende meningen of 
minderheidsstandpunten 

artikel 14: Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van minimaal één maand een 
schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de adviesraad of het 
overlegorgaan. Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, 
zal het gemeentebestuur één maand na het ontvangen van het advies een 



 

 

antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet 
volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de 
adviesraad of het overlegorgaan zal bezorgd worden. 
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten 
beschouwing gelaten. 

artikel 15: De adviesraden en overlegorganen zullen de verslagen van hun werking overmaken 
aan het gemeentebestuur binnen de maand na het plaatsvinden van het 
overlegmoment waarover een verslag werd gemaakt. 

artikel 16: Het gemeentebestuur zorgt voor de digitale publicatie van de verslagen en de 
adviezen, waardoor deze informatie beschikbaar is voor de leden van de 
gemeenteraad, voor de andere adviesraden en overlegorganen en de bevolking, 
tenzij wettelijke of decretale bepalingen de openbaarheid verbieden. 

artikel 17: Het gemeentebestuur organiseert minstens om de twee jaar een vergadering 
waarbij de adviesraden en overlegorganen, indien zij daartoe geïnteresseerd zijn, 
hun werking aan de gemeenteraad kunnen meedelen. 

artikel 18: Het gemeentebestuur ondersteunt de adviesraden en overlegorganen door: 
a. Het beschikbaar stellen van een ambtenaar voor: 

i. het bijwonen van de vergaderingen 
ii. voor zover gewenst, het kopiëren en versturen van de uitnodigingen en 

verslagen van de werking 
b. Het verlenen van financiële ondersteuning 

Het gemeentebestuur reserveert voor de werking van elke erkende adviesraad 
of overlegorgaan een bedrag in het budget. De grootte van dit bedrag is 
afhankelijk van het doel en de werking van de adviesraad of het overlegorgaan. 
De betaling van de jaarlijkse dotatie gebeurt telkens voor 15 januari. 

c. Het ter beschikking stellen van een vergaderlokaal 

Bij het ontbinden van een adviesraad of overlegorganen worden de netto kasgelden 
overgemaakt aan het gemeentebestuur. Eventuele tekorten worden niet door het 
gemeentebestuur gedragen. 

 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

16      Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 met het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer 

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

toetreding van de gemeente Ingelmunster tot de vzw Toerisme Leiestreek; 

Overwegende dat op basis van deze beslissing de gemeente Ingelmunster een 
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie afgesloten heeft met Westtoer apb over 
de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2006 houdende verlenging 
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie; 

Overwegende dat deze verlenging geldig was voor 2007; 

Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen per brief van 7 
november 2007 op de hoogte werd gebracht van de vraag van de Raad van Bestuur van Westtoer 
apb om de samenwerking te verlengen, zijnde van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012; 

Gelet op het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer; 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2012; 

Gelet op de bepalingen van art. 117 van de gemeentewet; 

Gelet op de schaalvoordelen die geboden worden door een samenwerking met een 
bovengemeentelijke, gespecialiseerde instantie; 

Overwegende dat de nodige kredieten in de meerjarige begroting zullen opgenomen 
worden; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: Het verderzetten van de samenwerking met Westtoer apb op basis van de 
overeenkomst in bijlage, wordt goedgekeurd voor 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2019. 

 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

17      Goedkeuren van een overboeking inzake werkingsmiddelen naar investeringen in 
het kader van de opmaak van de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het feit dat in het verleden werkingsmiddelen (bekomen via de gemeentelijke 

bijdrage) werden gebruikt voor de financiering van investeringen, namelijk de financiering van een 
stuk van de bouw van het Sociaal Huis in 2005 en 2006 en dit voor een bedrag van 450.000 euro; 

Gelet op het feit dat wanneer die werkingsmiddelen uit de gemeentelijke bijdrage 
gebruikt worden voor investeringen een boeking dient te gebeuren van AR130000 naar AR150000; 

Gelet op het feit dat die overboeking niet gebeurd is; 

Overwegende dat gemeente en OCMW vanaf 2013 ingestapt zijn in het BBC-systeem; 

Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het OCMW de laatste jaarrekening is die 
onder het NOB-systeem word opgesteld; 

Overwegende dat de net vermelde niet-gebeurde overboeking best wordt rechtgezet in 
functie van de overstap van het NOB- op het BBC-systeem; 

Gelet op het feit dat deze overboeking afgetoetst werd bij Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur (de toezichthoudende overheid voor de jaarrekening); 

Gelet op de adviezen van het Agentschap van 26 juli en 24 september 2013; 

Gelet op het feit dat voor deze overboeking een beslissing van de gemeenteraad nodig 
is; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Een overboeking van 450.000 euro van de werkingsmiddelen naar de investeringen 
in het kader van de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster wordt 
goedgekeurd. 

 

VEILIGHEID 

18      Advies omtrent het gebruik van een ANPR-camera op het grondgebied van de 
gemeente Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op art 42 en art 43 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s en latere wijzigingen en aanvullingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop 
wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 
21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals 
gewijzigd door de wet van 12 november 2009; 

Gelet op de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 

Gelet op de begroting van de politiezone Midow 2013 die voorziet in de aankoop van 
een camera met nummerplaatherkenning voor op een patrouillevoertuig; 

Gelet op de beslissing van de politieraad in zitting van 17 juni 2013 houdende de wijze 
van gunnen van deze aankoop; 

Overwegende dat de gunning is voorzien in één van de komende politiecolleges; 

Overwegende dat het politiecollege in de vergadering van 28 juni 2013 kennis heeft 
genomen van het positief advies van de korpschef van de politiezone Midow inzake het gebruik van 
een mobiele camera voor nummerplaatherkenning in de territoriale omschrijving van de 
politiezone; 



 

 

Overwegende dat de politiezone Midow om de effectiviteit en efficiëntie van haar 
wegcontroles te maximaliseren, gebruik wil maken van een camera voor automatische 
nummerplaatherkenning (het zogenaamde ANPR-system); 

Overwegende dat het de bedoeling is dat dergelijke camera wordt aangekocht door de 
politiezone en permanent wordt geplaatst op een voertuig van de politiezone Midow; 

Overwegende dat de finaliteit van de toepassing van de automatische 
nummerplaatherkenning de controle is van de voertuigen op het grondgebied van de poltiezone 
Midow die, onder meer, geseind, gestolen, niet verzekerd of niet gekeurd zijn; 

Overwegende dat door gebruik te maken van deze technologie het aantal 
gecontroleerde voertuigen gevoelig opgedreven kan worden en zo de inzet van politiecapaciteit 
veel gerichter plaats kan vinden; 

Overwegende dat de beelden bij het verlaten van het voertuig via een ge-encrypteerde 
USB-stick overgezet worden op de server van de politiezone Midow; 

Overwegende dat deze beelden worden bewaard voor de termijn van één maand, 
indien zij geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf; 

Overwegende dat deze beelden enkel worden verwerkt door de bevoegde personen; 

Overwegende dat aldus voldoende garanties worden ingebouwd ten aanzien van de 
persoonlijke levenssfeer van de burgers; 

Gelet op het positief advies van de korpschef ten aanzien van de bewakingscamera’s 
en de ANPR-camera; 

Gelet op het positief advies van het politiecollege van 28 juni 2013 wat betreft de 
toepassing van de automatische nummerplaatherkenning op haar grondgebied, en dit gesteund op 
het advies uitgebracht door de korpschef; 

Overwegende dat het, overeenkomstig artikel 5 §2 van de wet van 1 maart 2007 tot 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij wet van 12 
november 2009, aan de gemeenteraad van de betrokken gemeente toekomt een advies hierover te 
formuleren; 

Overwegende dat dit dossier zal worden overgemaakt aan de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de ingebruikname van de camera’s; 

Op voorstel van de heer Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het gebruik van ANPR-cameratechnologie op het grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster wordt gunstig geadviseerd. 

 

EREDIENSTEN 

19      Goedkeuren van de gecoördineerde afsprakennota inzake het 
meerjarenbeleidsplan 2014-2019 tussen de gemeente Ingelmunster en het centraal 
kerkbestuur van Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 

Gelet op de decretale regeling met betrekking tot de gecoördineerde afsprakennota 
tussen het gemeentebestuur en de besturen van de eredienst, al dan niet gegroepeerd in een 
centraal kerkbestuur; 

Overwegende dat deze gecoördineerde afsprakennota bindend is en bijgevolg elk 
afzonderlijk bestuur van de eredienst die afspraken moet respecteren; 

Overwegende dat elk afzonderlijk bestuur van de eredienst niets in het meerjarenplan 
kan opnemen wat in strijd zou zijn met de afsprakennota; 

Overwegende dat aldus een garantie wordt geboden dat de uitgaven van de 
eredienstbesturen onder controle gehouden kunnen worden; 



 

 

Gelet op de noodzaak tot het bekomen van een financieel evenwicht in 2019; 

Gelet op het ontwerp van afsprakennota; 

Overwegende dat deze gecoördineerde afsprakennota werd ondertekend door de 
burgemeester, Kurt Windels en de secretaris, Dominik Ronse voor het gemeentebestuur en door de 
voorzitter, Willy Vandeputte en de secretaris, Jacques Dumoulin voor het centraal kerkbestuur, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gecoördineerde afsprakennota tussen het gemeentebestuur Ingelmunster en het 
centraal kerkbestuur Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur. 

 



 

 

20      Kerkfabriek Sint-Amandus – Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 

Gelet op de beslissing van 1 juli 2013 van de kerkraad van St. Amandus te 
Ingelmunster waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het feit dat dit meerjarenplan werd ingediend bij het representatief orgaan 
van de eredienst en het gemeentebestuur; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Amandus wordt goedgekeurd. 

artikel 1: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 
21      Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen – Goedkeuren van het 
meerjarenplan 2014-2019 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 

Gelet op de beslissing van 27 juni 2013 van de kerkraad van O. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Ingelmunster waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek werd 
vastgesteld; 

Gelet op het feit dat dit meerjarenplan werd ingediend bij het representatief orgaan 
van de eredienst en het gemeentebestuur; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

22      Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2012 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 22 augustus 2013 

betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 22 augustus 2013 van de heer Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 2012; 

BESLUIT:  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2012 van de gemeente Ingelmunster. 

 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vraagt de heer 
Jan DEFREYNE, raadslid, waarom in het kader van de belasting op reclamedrukwerk er nog geen 
communicatie werd gevoerd naar de betrokkenen, alhoewel dit zo werd aangekondigd. 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester-Voorzitter 

 
 


