
 

 

Zitting Gemeenteraad van 29 oktober 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. 
 
Hij vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Aangezien er geen 
opmerkingen worden geformuleerd, kan het verslag als goedgekeurd worden beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Wijziging van het aanvullend verkeersreglement betreffende de 
grensoverschrijdende tonnagezone voor Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Meulebeke 

De Raad, 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer houdende een 

grensoverschrijdende tonnagezone voor Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Meulebeke, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 mei 2013; 

Gelet op de goedkeuring van bovenstaand reglement door de Vlaamse Overheid, 
Beleid mobiliteit en verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare werken mits in artikel 3 
het opschrift ‘laden en lossen’ wordt vervangen door ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: In artikel 3 van het aanvullend reglement op het wegverkeer houdende een 
grensoverschrijdende tonnagezone voor Ingelmunster, Izegem, Lendelede en 
Meulebeke wordt de term ‘uitgezonderd voor laden en lossen’ vervangen door 
’uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
uitbreiding van de zone bebouwde kom in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 

De Raad, 
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 langs de Onze Lieve Vrouwstraat centrumbebouwing voorzien is en 
dat het wenselijk is om de zone bebouwde kom in de Onze Lieve Vrouwstraat uit te breiden; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 
januari 2008, met betrekking tot een  parkeerverbod +5 ton in de bebouwde kom te Ingelmunster; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De bebouwde kom in de Onze Lieve Vrouwstraat wordt uitgebreid vanaf de oude 
spoorwegbedding tot aan het kruispunt met de Kortrijkstraat. 
 
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel 
van verkeersborden F1 en F3 op het kruispunt Onze Lieve 
Vrouwstraat/Kortrijkstraat. 

artikel 2: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van l januari 1975en het M.B. van 11 oktober 1796 ten 
laste van de wegbeheerder. 

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

 
3       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een 
parkeerverbod voor vrachtwagens op de N50 voor het kruispunt met de Lendeledestraat 

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 geparkeerde vrachtwagens op de hieronder vermelde parkeerstrook 
door hun hoogte het zicht belemmeren voor bestuurders die uit de Lendeledestraat de N50 willen 
oprijden; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Op de hieronder vermelde plaats is parkeren uitsluitend toegelaten voor 
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen. 
 
N50: op de parkeerstrook richting Kortrijk, net voor het kruispunt met de 
Lendeledestraat. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van verkeersbord E9b 
met onderbord type X c “100m”. 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. 01/12/1975 en het M.B.11/10/1976 ten laste van de 
wegbeheerder. 



 

 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 
4       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot aanpassing 
van de zone 30 in het centrum 

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 dorpskern een vrij belangrijke verbindingsfunctie heeft maar om 
redenen van homogeniteit toch in een zone 30 moet opgenomen worden omdat er een hoge 
concentratie is van voetgangers en fietsers; 

Overwegende dat door de aanpassing van de zone 30 het begin en einde van de zone 
duidelijker wordt door het versmallen van de rijbaan; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: De bestaande zone 30 (alwaar het voor bestuurders van voertuigen verboden is 
sneller te rijden dan 30 km per uur), wordt uitgebreid: 
 
In de Oostrozebekestraat: komende van de N50, vanaf de inrit van de 
centrumparking (verhoogde inrichting). 
 
De bestaande zone 30 ( alwaar het voor bestuurders van voertuigen verboden is 
sneller te rijden dan 30 km per uur), wordt beperkt: 
 
In de Stationsstraat: komende van het station, vanaf de verbreding van het 
voetpad tegenover huisnummer 20. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F4a en F4b. 
 
Het verkeersbord F4a in de Stationsstraat wordt verwijderd beneden de 
centrumbrug en opgesteld tegenover huisnummer 20 (verbreding voetpad). 
 
Het verkeersbord F4a in de Oostrozebekestraat wordt verplaatst van het kruispunt 
met de Bollewerpstraat naar de inrit van de centrumparking. 
 
De verkeersborden F4b worden geplaatst tegenover de verkeersborden F4a (andere 
rijrichting). 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. 1 december 1975 en het M.B.11 oktober 1976, ten laste 
van de wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 



 

 

 
5       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een 
snelheidsbeperking in de Oostrozebekestraat 

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 er in het stuk van de Oostrozebekestraat tussen de Krekelstraat en 
de N50 reeds een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt; 

Overwegende dat dit gelijkvormige snelheidsregime duidelijker is voor de gebruiker; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

Gelet op de opmerking van de heer Jan DEFREYNE, raadslid, die aangeeft dat het stuk 
van de Gentstraat waarnaar wordt verwezen, inmiddels door een beslissing van de gemeenteraad 
werd gewijzigd in Wantestraat; 

Overwegende dat dit in de beslissing wordt aangepast; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Op hiernavolgende weg is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan 
50 km/u: 
 
Oostrozebekestraat, tussen het rond punt met de Wantestraat en het kruispunt met 
de Krekelstraat. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C43 met 
opschrift 50. 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. 01 december 1975 en het M.B.11 oktober  976 ten laste 
van de wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 
6       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van 
eenrichtingsverkeer in de H. Consciencestraat 

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 het invoeren van een éénrichtingsverkeers zorgt voor een vlotte 
verkeersstroom met oog voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker; 

Overwegende dat de invoering van een éénrichtingsverkeers kadert in de module 10 
(herinrichting van de schoolomgeving); 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit.  
 
Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld in de hierna volgende straat en in de vermelde 
rijrichting: 
 
H. Consciencestraat (volledig): verplichte rijrichting vanaf het kruispunt met de 
P. Deconinckstraat tot aan het kruispunt met de Kortrijkstraat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C1 met 
onderbord M3 en verkeersbord F19 met onderbord M5. 

artikel 2: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B van 11 oktober 1976, ten 
laste van de wegbeheerder. 

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

 
7       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
verbindingsstraatje tussen de Kortrijkstraat en de Brigandstraat 

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 geparkeerde voertuigen voor het straatje de toegankelijkheid en 
zichtbaarheid beperken voor voetgangers en fietsers; 

Overwegende dat buurtbewoners hun garage moeten bereiken via het straatje (kant 
Brigandstraat); 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 



 

 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Het parkeerverbod wordt aangeduid d.m.v. een gele onderbroken streep dewelke 
wordt aangebracht op de trottoirband conform art. 75.1.2° van het K.B. 1 
december 1975 op volgende locatie: 
 
Brigandstraat ter hoogte van het straatje, naast huisnummer 18, over een lengte 
van 5m. 
 
Kortrijkstraat ter hoogte vanb het straatje, tussen huisnummer 27B en 29, over 
een lengte van 7m. 

artikel 3: De toegang tot vermeld straatje is verboden voor iedere bestuurder, met 
uitzondering van fietsers, bromfietsen klasse A en plaatselijk verkeer (garages). 
 
De verkeersborden C3 langs beide toegangen (Kortrijkstraat en Brigandstraat) 
worden derhalve aangevuld met een onderbord type IV “uitgezonderd plaatselijk 
verkeer” en een onderbord M3. 

artikel 4: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B.1 december 1975 en het M.B 11 oktober 1976 ten laste van 
de wegbeheerder. 

artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 
8       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot beperking 
van de parkeerduur in de Kortrijkstraat 

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; 

Gelet op het verzoek van betrokken handelaar; 

Overwegende dat dit verzoek kan worden ingewilligd aangezien dit in 
overeenstemming is met de regeling voor kortparkeren in de centrumstraten ten voordele van de 
kleinhandelszaken; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: De parkeerduurbeperking wordt aangeduid door middel van het verkeersbord E9a 
met onderbord type VII c “10 min” en onderbord type X c “5m” opgesteld op 
volgende locatie: 



 

 

 
Kortrijkstraat ter hoogte van huisnummer 33. 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B van 11 oktober 1976, ten 
laste van de wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 
9       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een 
parkeerverbod in een gedeelte van de Bruggestraat 

De Raad, 
Overwegende dat dit punt werd opgesteld in afwachting van een advies van de 

verkeersdienst van de politiezone Midow; 

Overwegende dat dit advies nog niet werd ontvangen; 

Overwegende dat het aangewezen is dit punt daarom te verdagen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

artikel 1: Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

 
10      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe 
zone in het centrum van Ingelmunster 

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 het invoeren van een blauwe zone als gevolg heeft dat er veel 
minder verkeersborden dienen geplaatst te worden; 

Overwegende dat er in overeenstemming met art. 6.7.5.2° van het ministerieel besluit 
van 11 oktober 1976 nergens meer dan twee zonale reglementeringen toegestaan zijn; 

Overwegende dat het parkeerverbod voor voertuigen met een MTM van meer dan 5 
ton binnen de bebouwde kom, volgens de gemeenteraad van 29 januari 2008, behouden blijft; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: In het centrum wordt een zone parkeren met beperkte parkeertijd (parkeerschijf) 
voorzien op volgende plaatsen: 
 
Weststraat, vanaf de Doelstraat tot aan de Stationsstraat. 
 



 

 

Bruggestraat, vanaf de Weststraat tot aan de Meulebekestraat. 
 
Schoolstraat, vanaf nr. 13 tot aan het kruispunt met de Oostrozebekestraat. 
 
Gravinnestraat. 
 
Oostrozebekestraat, vanaf de Schoolstraat tot aan de Bollewerpstraat. 
 
Stationsstraat, vanaf Weststraat tot nr. 18. 
 
Beukendreef, vanaf Stationsstraat tot op het einde. 
 
Parking op het marktplein, met toegang in de Stationsstraat. 

artikel 3: Rekening houdend met art. 6.7.5.2° van het MB van 11 oktober 1976 wordt de 
zone parkeren max. 5t beëindigd alwaar de blauwe zone met parkeren max 5t 
begint.  
 
Concreet wordt op volgende locaties een begin van het zonebord E9a met 
afbeelding parkeerschijf en opschrift 5t max geplaatst, gecombineerd met een 
einde van het zonebord E9a met opschrift 5t max: 
 
Weststraat, ter hoogte van kruispunt met de Doelstraat.  
 
Stationsstraat, tegenover huisnummer 18. 
 
Bruggestraat, ter hoogte van kruispunt met de Meulebekestraat. 
 
Oostrozebekestraat, ter hoogte van kruispunt met de Bollewerpstraat. 
 
Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 13. 
 
De zoneborden die het einde van een zone aanduiden worden geplaatst tegenover 
de zoneborden die het begin van een zone aanduiden. 

artikel 4: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B van 11 oktober 1976 ten 
laste van de wegbeheerder.  

artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 

WATER 

11      Principebeslissing met betrekking tot de herschaling van de onbevaarbare 
waterlopen van 3e categorie naar de 2e categorie op grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster in uitvoering van Doorbraak 63 van de Interne Staatshervorming 

De Raad, 
Gelet op de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967; 

Overwegende dat overeenkomstig de wet op de onbevaarbare waterlopen het beheer 
van de waterlopen van 3e categorie toekomt aan de gemeente op wiens grondgebied deze 
waterlopen zich bevinden; 

Overwegende dat overeenkomstig de wet op de onbevaarbare waterlopen het beheer 
van de waterlopen van 2e categorie toekomt aan de provincie op wiens grondgebied deze 
waterlopen zich bevinden; 

Gelet op de indeling van de onbevaarbare waterlopen zoals vastgelegd in de Vlaamse 
Hydrologische atlas, waar aangegeven is aan welke categorie de onbevaarbare waterlopen 
toegewezen zijn; 

Gelet op het Witboek van 8 april 2011 inzake de interne Vlaamse staatshervorming, 
meer bepaald principe “D.63 Waterbeleid en –beheer”; 

Gelet op de vraag van de provincie of de gemeente principieel bereid is om de 
onbevaarbare waterlopen van de 3e categorie te laten herschalen naar de 2e categorie; 



 

 

Gelet op het ontwerp van beleidsplan 2014-2019, meer bepaald de strategische 
doelstelling van prioritair belang ‘Geen natte voeten in huis’ waar wordt gesteld dat het algemeen 
waterbeheer zal gebeuren in nauwe samenwerking met de provincie die het beheer van de 
ingeschreven waterlopen van de gemeente zal overnemen; 

Overwegende dat, aldus, de gemeente zich kan concentreren op de eerstelijnszorg, 
ook voor riolen en grachten; 

Overwegende dat door de herschaling de provincie instaat voor de financiering van de 
kosten voor onderhouds- en iinvesteringswerken aan de onbevaarbare waterlopen op het 
grondgebied van de gemeente en van de kosten van onderhoud, herstel en exploitatie van de 
kunstwerken op die waterlopen van 2e categorie; 

Overwegende dat dit voor de gemeente een aanzienlijke besparing betekent; 

Overwegende dat het beheer van de Mandel, waterloop van de 1e categorie, op heden 
beheerd wordt door het Vlaamse gewest, meer bepaalde de Vlaamse Milieumaatschappij; 

Overwegende dat de gemeente minder goede ervaringen heeft hiermee, meer bepaald 
inzake het honoreren van afspraken inzake de strijd tegen wateroverlast in de vallei van de Mandel 
en inzake het ruimen van slib in de bedding van de Mandel; 

Overwegende dat, omwille van redenen van efficiëntie en eenheid van beheer inzake 
de onbevaarbare waterlopen op grondgebied van de gemeente Ingelmunster, de Mandel ook best 
zou worden omgeschaald naar de 2e categorie waardoor de provincie ook kan instaan voor het 
beheer van de Mandel; 

Overwegende dat de gemeente het als haar kerntaak ziet om vooral de eerstelijnszorg 
inzake het beheer van onbevaarbare waterlopen, grachten en riolen te behartigen; 

Overwegende dat deze eerstelijnszorg voornamelijk inhoudt dat de gemeente instaat 
voor regelmatige controle van kritieke punten op de waterlopen en de kunstwerken, voor de 
administratieve politie en bestuurlijke handhaving inzake het beheer en voor de melding van 
problemen aan de provincie (exoten, defecten aan kunstwerken, aan oeververdediging, …); 

Gelet op het ontwerp van afsprakennota tussen de provincie West-Vlaanderen en de 
gemeente Ingelmunster met betrekking tot het beheer van de onbevaarbare waterlopen op 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het voorstel van de provincie van 16 april 2013; 

Na overleg met de bevoegde diensten van de provincie; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De herschaling van de onbevaarbare waterlopen te Ingelmunster van de 3e naar de 
2e categorie wordt principieel goedgekeurd. 

artikel 2: De herschaling van de Mandel, onbevaarbare waterloop van de 1e categorie naar de 
2e categorie wordt gunstig geadviseerd en met aandrang gevraagd. 

artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt verder belast met de uitvoering 
van deze herschaling. 

 



 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

12      Goedkeuren van de statutenwijziging van Gaselwest, goedkeuring van de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en 

gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 1 oktober 2013 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Gaselwest die op 18 december 2013 plaatsheeft, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 

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

Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van 
een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 21 juni 2013; 

Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in: 
 wijzigingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 

ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring van hun vorige statutenwijzigingen op de algemene 
vergaderingen van juni 2012 (regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13);  

 wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17. van het Energiebesluit 
(corporate governance comité: artikel 16bis); 

 aanpassingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders inzake 
publicatie van overzichtslijsten van de genomen beslissingen van de bestuursorganen op de 
website en de elektronische terbeschikkingstelling van de notulen en stukken aan 
gemeentebesturen (artikelen 20bis, 22 en 27 lid C.); 

 de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de 
intercommunale vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 38); 

 tekstverfijningen (artikel 18 punt 3 en artikel 24 punt 1 lid A, lid B en lid E); 

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

Overwegende dat volgende agendapunten werden voorgesteld: 
1. Statutenwijziging – Goedkeuring 
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 

alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2014 
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging 
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – Bekrachtiging 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
intercommunale vereniging Gaselwest van 18 december 2013 wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De voorgestelde statutenwijzigingen van de intercommunale vereniging Gaselwest 
wordt goedgekeurd. 

artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de intercommunale vereniging Gaselwest 
op 18 december 2013, zullen hun stemgedrag afstemmen op de beslissingen geno-
men in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van 
onderhavig raadsbesluit. 

artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 



 

 

AFVAL 

13      IVIO –Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 9 
september 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 9 
december 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 IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Statutenwijziging; 
2. Goedkeuring ondernemingsplan IVIO 2013-2018; 
3. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2014; 
4. Goedkeuring begroting 2014; 
5. Varia; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 9 december 2013 goed. 

artikel 2: De Raad keurt de statutenwijziging goed. 

artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 9 december 2013 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 9 
december 2013 goedkeuren. 

artikel 4: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 

VOLKSGEZONDHEID 

14      Goedkeuren van het charter ‘Gezonde gemeente’ 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet Lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 
2010; 

Gelet op de Omzendbrief (VR/2012 1611 MED.0512/2) betreffende de Vlaamse 
beleidsdoelstellingen bij de uitvoering van het decreet betreffende lokaal sociaal beleid voor de 
periode 2014-2019; 

Gelet op het charter ‘Gezonde Gemeente’; 

Gelet op het ontwerp van meerjarig beleidsplan 2014-2019 waarin het thema ‘Op uw 
gezondheid!’ als doelstelling werd opgenomen; 

Overwegende dat Logo Midden-West-Vlaanderen, onder de noemer ‘Gezonde 
Gemeente’ met het project “Gezonde Gemeente” Ingelmunster wil helpen, adviseren en 
ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal gezondheidsbeleid; 

Overwegende dat het doel van het project is om stapsgewijs te komen tot een 
structureel preventief gezondheidsbeleid en dit lokale beleid eenvormig te communiceren; 

Overwegende dat om dit doel te bereiken het Logo Midden-West-Vlaanderen een 
samenwerking aan op maat van de gemeente wenst aan te gaan met onze gemeente; 



 

 

Overwegende dat een eerste stap in dit traject het ondertekenen van een charter 
‘Gezonde Gemeente’ is; 

Overwegende dat Ingelmunster, onder meer, op die manier haar beleidsintenties op 
het vlak van gezondheid publiek maakt; 

Overwegende dat het project Gezonde Gemeente onze gemeente een kans biedt om 
de toekomstige inspanningen uit het meerjarig beleidsplan meer op elkaar af te stemmen en om 
gezondheid een plaats te geven in het meerjarenplan; 

Op voorstel van de heer Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het project ‘Gezonde Gemeente’ wordt goedgekeurd en de gemeente zal hiervoor 
het charter tekenen. 

artikel 2: Logo Midden-West-Vlaanderen wordt van de beslissing op de hoogte gebracht. 

 



 

 

ONDERWIJS 

15      Openverklaring van het ambt van directeur bij de gemeentelijke BLO-school De 
Zon te vervullen via bevordering 

De Raad, 
Gelet op de wet van 29 mei 1959 en aanvullingen, tot wijziging van sommige 

bepalingen van de onderwijswetgeving (Schoolpactwet); 

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, 
lager en basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de 
verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de 
reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de 
mededeling van de vaste benoeming aan het Departement Onderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en 
indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 29 november 1999 betreffende de vaste 
benoeming – procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming; 

Overwegende dat de functie ‘directeur BLO-school De Zon’ momenteel vacant is; 

Overwegende dat voor de aanstelling van een directeur voor de BLO-school De Zon de 
gemeenteraad de aanstellende overheid is; 

Overwegende dat de aanstellende overheid een keuze kan maken uit de verschillende 
procedures voor de vervulling van betrekkingen; 

Overwegende dat een procedure van bevordering aangewezen is wanneer onder het 
personeel kandidaten beschikbaar zijn met voldoende kwalificaties en competenties; 

Overwegende dat aan elke bevordering een selectieprocedure vooraf dient te gaan; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ambt van directeur van de gemeentelijke BLO-school “De Zon” vacant te 
verklaren. Het ambt wordt vervuld bij bevordering. 

artikel 2: De bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van de gemeentelijke 
BLO-school “De Zon” vast te stellen als volgt: 

Algemene decretale voorwaarden: 

1. Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs 
vastgesteld voor dit specifiek bevorderingsambt; 

2. Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 
hebben verkregen. Inden het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt 
aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

3. Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van art. 19 van het 
decreet Rechtspositie van 27 maart 1991; 

4. De betrekking uitoefenen in hoofdambt op het moment van vaste 
benoeming. 



 

 

Aanvullende voorwaarden: 

5. In het bezit zijn van een BO-getuigschrift; 

6. In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs of in de centra in één van 
de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor tenminste een halve 
opdracht in hoofdambt; 

7. Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 
jaar verworven hebben in het onderwijs als lid van het onderwijzend 
personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs; 

8. Beantwoorden aan het profiel zoals vastgesteld in art. 4 van dit besluit; 

9. Slagen voor een vergelijkende selectieproef waarvan het programma door 
de gemeenteraad wordt vastgelegd in art. 5 van dit besluit. Om te slagen 
voor de selectieproef moet een kandidaat ten minste 60% van het 
maximaal te behalen punten verkrijgen en ten minste 50% voor elk 
afzonderlijk onderdeel; 

10. De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede 
volledige schooljaar wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de 
uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in 
hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd. 

artikel 3: De kandidaturen dienen de gemeente Ingelmunster te bereiken uiterlijk op vrijdag 
29 november 2013 en worden gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. De kandidatuurstelling dient 
vergezeld van volgende documenten: 

i. Curriculum Vitae; 

ii. Een uitreksel uit de geboorteakte; 

iii. Een kopie van alle diploma’s of getuigschriften; 

iv. Een uitreksel uit het strafregister; 

v. Een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de 
Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie) of een vrijstelling 
hebben verkregen; 

vi. Een bewijs van vaste benoeming voor minimum de helft van een voltijdse 
betrekking. 

artikel 4: Het profiel voor het ambt van directeur als volgt vast te stellen: 

Kennis en inzicht: 
De directeur beschikt over een degelijke kennis van en inzichten in: 

 Onderwijsopvattingen en onderwijsstructuren; 

 Pedagogische, didactische en methodologische aangelegenheden; 

 Het onderwijsaanbod aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (kleuteronderwijs, 
lager onderwijs, buitengewoon onderwijs); 

 Leerplannen/vormingsplannen/handelingsplannen waarin de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen vervat zijn; 

 Schoolwerkplanontwikkeling; 

 Veranderings- en vernieuwingsprocessen; 

 Interactionele processen; 

 Middelen en instrumenten voor kwaliteitsbevordering; 

 Schoolwetgeving: inzicht hebben in de belangrijkste bronnen en deze 
kunnen hanteren. 

Vaardigheden: 
Als interne begeleider en cultuurdrager van de school beschikt de directeur over 
volgende vaardigheden: 

 Agogische vaardigheden, onder meer vergadervaardigheden, 
communicatievaardigheden, vaardigheden in het voeren van beoordelings- 
en functioneringsgesprekken; 



 

 

 Organisatorische vaardigheden; 

 Beslissingsvaardigheden; 

 Planningvaardigheden; 

 Zowel individuele leerkrachten als een team kunnen begeleiden; 

 Vaardigheden om de discussie over onderwijskwaliteit permanent op gang 
te houden; 

 Vaardigheden om ondernemend leiding te geven. 

Attitudes: 
De directeur streeft er naar om zich volgende attitudes eigen te maken: 

 Soepel en open omgaan met mensen; 

 Beslissingen durven nemen; 

 Luisterbereid zijn; 

 Gezag uitbouwen op basis van deskundigheid; 

 Met conflicten kunnen omgaan; 

 Taken kunnen delegeren 

De directeur heeft blijvende aandacht voor de ontwikkeling van het schooleigen 
pedagogisch project en voor zijn eigen beroepsvolmaking. 

artikel 5: Het programma van de selectieproef bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge 
proef. Geslaagde kandidaten worden onderworpen aan psychotechnische proeven 
die doorgaan in samenwerking met een erkend selectiebureau. De uitkomst van de 
proeven geeft aan of de kandidaat geschikt is of ongeschikt is voor de functie. 
Kandidaten die in het verleden reeds geslaagd zijn voor psychotechnische proeven 
voor een gelijkaardig ambt zijn hiervoor vrijgesteld. In voorkomend geval wordt de 
geldigheidsduur van deze psychotechnische proeven vastgelegd op vijf jaar. 

artikel 6: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de samenstelling van 
de selectiecommissie en de verdere uitvoering van dit besluit. 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

16      Goedkeuren van de overdracht van personeel aan het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster van 

24 oktober 2013 houdende overdracht van personeel van gemeente naar OCMW in het kader van 
interne reorganisatie; 

Overwegende dat, als gevolg van de overdracht van de Dienst Dienstencheque aan 
een private onderneming, er zich een interne reorganisatie noodzaakt binnen het OCMW en de 
gemeente in het kader van tewerkstellingsmaatregelen van hogere overheden, meer specifiek, in 
functie van het behoud van een voldoende arbeidsvolume binnen het OCMW; 

Gelet op art. 104, § 4 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad personeel ter beschikking 
kan stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 
gemeente bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd 
wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat tot op heden de Vlaamse Regering ter verdere uitvoering van deze 
bepaling geen minimale voorwaarden heeft vastgesteld; 

Overwegende dat het, bijgevolg, aan de gemeenteraad is om, overeenkomstig andere 
wettelijke bepalingen en overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te 
beslissen hoe deze overdracht gerealiseerd zal worden; 

Gelet op art. 43 § 2 van het Gemeentedecreet dat een opsomming weergeeft van de 
bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden 
toevertrouwd; 



 

 

Overwegende dat de beslissing tot overdracht van personeel van de gemeente aan het 
OCMW dat de gemeente bedient niet in deze opsomming is opgenomen; 

Overwegende dat de beslissing inzake de nominatieve aanwijzing van personeelsleden 
die aan het OCMW van Ingelmunster zouden worden overgedragen kan worden toevertrouwd aan 
het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat onderhavige beslissing de nodige voorwaarden aan deze 
collegebeslissing verbindt; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling bij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster gelijk is aan deze van de gemeente; 

Overwegende dat het arbeidsreglement bij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster gelijk is aan dat van de gemeente; 

Overwegende dat deze overdracht werd besproken in het basisoverlegcomité van de 
gemeente en het OCMW; 

Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen een 
informatieverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de personeelsleden die bij deze overdracht 
worden betrokken; 

Gelet op de sterke samenwerking tussen gemeente en OCMW, voornamelijk in de 
administratief en technisch ondersteunende diensten, waarbij het personeel van gemeente en 
OCMW onderling samenwerkt aan gezamenlijke doelstellingen; 

Overwegende dat deze overdracht geen concrete gevolgen mag hebben op de 
arbeidssituatie op de werkvloer van de personeelsleden betrokken bij de overdracht; 

Overwegende dat, in het geval toekomstige ontwikkelingen inzake de organisatie van 
de gemeente en het OCMW buiten de wil van de gemeente en het OCMW om, of toekomstige 
beslissingen van de gemeente of het OCMW, gevolgen doen ontstaan die nadelig zijn voor de 
personeelsleden betrokken bij de overdracht of die indirect nadelig zijn voor andere 
personeelsleden die niet in de overdracht zijn betrokken, aan hen het recht wordt voorzien om 
deze gevolgen weg te nemen of te compenseren; 

Overwegende dat, als gevolg van de overdracht, het personeelsbudget van de 
gemeente evenveel zal dalen, zoals het bij het OCMW zal stijgen; 

Overwegende dat de gemeente de nodige budgetten hiertoe aan het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster ter beschikking zal stellen; 

Overwegende dat dit bij een eerstvolgende wijziging van het budget zal worden 
geregeld, zowel binnen de gemeente als binnen het OCMW; 

Op voorstel van de burgemeester; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: 13 personeelsleden van de gemeente worden per 1 november 2013 overgedragen 
aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster. 

artikel 2: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven tot 
nominatieve aanduiding van de personeelsleden die aan het OCMW worden 
overgedragen. 

artikel 3: De personeelsleden, betrokken bij de overdracht, worden hierover geïnformeerd en 
gehoord. 

artikel 4: Aan de personeelsleden, betrokken bij de overdracht, die nadelen ondervinden en 
aan de personeelsleden, die op indirecte wijze nadelen ondervinden, door de 
overdracht als gevolg van toekomstige en nu niet te voorziene ontwikkelingen 
wordt het recht geboden te eisen dat deze nadelen worden weggenomen of 
gecompenseerd. 

artikel 5: De financiële middelen, die aan het OCMW toekomen als gevolg van deze 
overdracht, worden bij een eerstvolgende budgetwijziging aan de OCMW-toelage 
toegevoegd. 

 



 

 

IT 

17      Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Ingelmunster 
betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen 
en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers – bekrachtiging van de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen van 16 september 2013 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 

september 2013 houdende goedkeuren van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de 
gemeente Ingelmunster betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van 
derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers; 

Overwegende dat deze beslissing werd genomen onder voorbehoud van bekrachtiging 
door de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 september 
2013 houdende goedkeuren van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de 
gemeente Ingelmunster betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan 
onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische 
burgers wordt bekrachtigd. 

 
18      Goedkeuren van de statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging CIPAL 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 

CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 
tot en met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse 
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna 
“het wijzigingsdecreet” genoemd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 betreffende wijzigingen aan het 
decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk 
toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking 
tot presentiegelden; 

Overwegende dat de statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 

Overwegende dat hiertoe op vrijdag 13 december 2013 om 10:30 uur een 
buitengewone algemene vergadering van CIPAL zal plaatsvinden op de zetel van CIPAL te 2440 
Geel, Cipalstraat 1; 

Gelet op de statuten van CIPAL, zoals laatst gewijzigd op 19 december 2008, 
goedgekeurd bij besluit van 13 maart 2009 van de Vlaamse regering; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, goedgekeurd door de raad van 
bestuur van CIPAL in zitting van 10 september 2013 en per aangetekend schrijven van 11 
september 2013 aan de gemeente overgemaakt; 

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 

Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de 
algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur 
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun 
raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de 
respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 

Na beraadslaging en stemming; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: Het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, zoals overgemaakt per aangetekend 
schrijven van 11 september 2013, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering 
van CIPAL van 13 december 2013, die bij afzonderlijke beslissing zal worden 
aangeduid, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te 
stemmen. 

artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing 
aan CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

 

SOCIALE ZAKEN 

19      Jaarrekening 2012 OCMW Ingelmunster - kennisgeving 

De Raad, 
Gelet op het schrijven van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 oktober 2013 

met de vraag om de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster ter kennisname aan de 
gemeenteraad voor te leggen; 

Gelet op het feit dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 oktober 2013 de 
jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster heeft vastgesteld; 

Gelet op de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt kennis van de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster. 

 
20      Goedkeuren van het convenant toegankelijkheid met vzw Westkans 

De Raad, 
Gelet op het feit dat het West-Vlaams bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid, 

vzw Westkans, er kwam op initiatief van de provincie West-Vlaanderen; 

Overwegende dat zij toegankelijkheidsadvies, screening, begeleiding, informatie en 
vorming bieden; 

Overwegende dat de gemeente beroep kan doen op vzw Westkans voor volgende 
diensten: 
1. Technisch advies op maat inzake integrale toegankelijkheid van de gemeentelijke 

infrastructuur. 
2. Advisering van de ambtenaren ruimtelijke ordening m.b.t. de Vlaamse stedenbouwkundige 

verordening inzake toegankelijkheid. 
3. Inventarisatie en de doorlichting van de mate van toegankelijkheid van de bestaande 

infrastructuur volgens www.toegankelijkvlaanderen.be of www.toevla.be. 
4. Informeren en vormen van ambtenaren via voordrachten, studiemomenten, telefonische 

ondersteuning en andere beleidsondersteunende technische informatie inzake 
toegankelijkheid. 

5. Hertalen van documenten in klare taal (toegankelijkheid van communicatie). 

Overwegende dat de meerwaarde om met vzw Westkans verder te werken is dat zij bij 
advies het gebouw, omgeving en integrale toegankelijkheid bekijken als één samenhangend 
geheel; 

Overwegende dat Westkans steeds vertrekt van geïntegreerde en duurzame 
oplossingen (bv. niveaus vermijden, keuze voor hellend vlak in plaats van installatie van een 
plateaulift…); 

Overwegende dat zij, dankzij jarenlange ervaring in het adviseren inzake 
toegankelijkheid, een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het bedenken van mogelijke 
oplossingen; 

Overwegende dat zij de gemeente ook kunnen helpen bij het maken van keuzes 
tussen verschillende mogelijkheden en de gemeente kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van 
een lange termijnvisie inzake toegankelijkheid; 

Overwegende dat we er steeds naar streven om onze gemeente uit te bouwen tot een 
kwaliteitsvolle en toegankelijke gemeente voor alle inwoners en bezoekers; 



 

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 

Overwegende dat de basisbijdrage aan Westkans begroot is op 390 euro per jaar; 

Overwegende dat het nodige budget in 2014 zal voorzien worden; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De samenwerking met vzw Westkans als technisch deskundige inzake 
toegankelijkheid te vernieuwen en het convenant toegankelijkheid met vzw 
Westkans goed te keuren. 

 



 

 

EREDIENSTEN 

21      Kerkfabriek Sint-Amandus - Aktename budget 2014 

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 eredienst; 

Gelet op de beslissing van 1 juli 2013 van de kerkraad van St. Amandus te 
Ingelmunster waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het budget 2014 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 2 juli 2013; 

Overwegende dat geen advies werd ontvangen van het Bisdom Brugge; 

Overwegende dat het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 2014-2019; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek St. 
Amandus. 

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

 
22      Kerkfabriek O. L. Vrouw – Aktename budget 2014 

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 de omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de eredienst; 

Gelet op de beslissing van 27 juni 2013 van de kerkraad van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat geen advies werd ontvangen van het Bisdom Brugge; 

Overwegende dat het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 2014-2019; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 

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

 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

23      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 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 2 
september 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 18 
december 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: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 24 mei 2013; 
2. Statutenwijziging 



 

 

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 18 december 
2013. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van wvi van 18 december 2013 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 18 
december 2013 goedkeuren. 

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

 

ALGEMENE FINANCIERING 

24      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/3 

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; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 2013 waarin de budgetwijziging BW 
2013/2 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 wenst dat dit punt wordt verdaagd in 
afwachting van het verkrijgen van de nodige uitleg in verband met de overdracht van 450.000 euro 
aan het OCMW als gevolg van de overboeking bij het OCMW, een punt goedgekeurd in de vorige 
zitting van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de heer Voorzitter niet op deze vraag wenst in te gaan en het punt 
ter stemming brengt; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst mee te stemmen; 

Overwegende dat dit als een onthouding kan worden beschouwd; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2013/3 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. 

 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

25      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 
16 oktober 2013 

Dienstencheques 

De heer Voorzitter meldt dat de heer Jan DEFREYNE, raadslid, bij brief van 16 oktober 2013 
volgende vraag geagendeerd wenste te zien op deze gemeenteraad, met name: “Naar wij 
vernomen hebben, gaan jullie het bestaande dienstenchequebedrijf opdoeken. Klopt dit en wat zijn 
de gevolgen voor de werknemers en de cliënten?”. 

Aangezien deze vraag op zich voldoende duidelijk is en niet vergezeld van een toe te lichten 
voorstel van beslissing, overeenkomstig artikel 22 van het Gemeentedecreet, beantwoordt de heer 
Voorzitter meteen de gestelde vraag. 

De heer Voorzitter geeft aan dat dit een bevoegdheid is van de OCMW-raad en niet van de 
gemeenteraad, dat deze aangelegenheid inmiddels werd beslist op de OCMW-raad van 24 oktober 
2013 en dat, bij en na deze beslissing, op omstandige wijze hierover werd gecommuniceerd. 

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

 
De fractie van de CD&V verlaat de zitting. 
Aangezien de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden nog aanwezig is, kan de 
gemeenteraad nog steeds geldig beraadslagen of beslissen. 
 

BESLOTEN ZITTING 

AFVAL 

26      IVIO – Buitengewone algemene vergadering – aanduiding vertegenwoordiger 

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

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

Gelet op het verzoek van IVIO bij aangetekend schrijven van 9 september 2013 tot 
aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 9 
december 2013; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot afvaardiging 
van mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als effectief en van de heer Wilfried VANACKER, schepen, 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanduiding geldig blijft voor de rest van de legislatuur 
overeenkomstig de wijzigingen aan het Decreet Intergemeentelijke samenwerking; 

Na geheime stemming over het voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen met volgende uitslag: 
° aantal geldig uitgebrachte stemmen: 11; 
° aantal blanco-stemmen: 0; 
 
° aantal onthoudingen: 0; 
° aantal stemmen ja: 11; 
° aantal stemmen nee: 0; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 

artikel 1: Mevrouw Evy BECQUART, raadslid, wordt aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster op de algemene vergadering 
van IVIO van 21 mei 2013. 


