
Zitting Gemeenteraad van 18 februari 2014 

 
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. 
 
De heer Voorzitter meldt dat de drie mondelinge vragen die de heer Jan Defreyne, raadslid, en 
mevrouw Els Leysen, raadslid op de vorige zitting had gesteld, beantwoord zijn overeenkomstig de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement en dat alle raadsleden daar een kopie van hebben 
ontvangen. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er verder nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
doorknippen van de Groenstraat door de aanleg van bedrijventerrein Zandberg 

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

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

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

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

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, zoals gewijzigd; 

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

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, 
zoals gewijzigd; 

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

Gelet op het feit dat de Groenstraat door de aanleg van bedrijventerrein Zandberg 
(Industrielaan) doormidden is geknipt; 

Gelet op het feit dat de Groenstraat komende van de 11 Julisingel en komende van de 
Steenovenstraat doodlopende straten worden voor gemotoriseerd verkeer en doorlopende straten 
voor voetgangers en fietsers; 

BESLUIT: eenparig 

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

artikel 2: De Groenstraat komende van de 11 Julisingel en komende van de Steenovenstraat 
worden doodlopende straten voor gemotoriseerd verkeer en doorlopende straten 
voor voetgangers en fietsers. 



 
Deze bepaling wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van het verkeersbord 
f45b op volgende locaties: 
 
Het kruispunt van de Groenstraat met de Steenovenstraat. 
Het kruispunt van de Groenstraat met de 11 Julisingel. 
 
Er worden tevens paaltjes geplaatst op de kruisingen van de Groenstraat met de 
Industrielaan. 

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. 

 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
toegangsweg naar de begraafplaats in de Hinnebilkstraat 

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

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

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

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

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, zoals gewijzigd; 

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

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, 
zoals gewijzigd; 

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

Gelet op het feit dat auto’s parkeren in de toegangsweg naar de begraafplaats; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

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

artikel 2: In de toegangsweg naar de begraafplaats in de Hinnebilkstraat is het verboden stil 
te staan en te parkeren. 
 
Deze bepaling wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van het verkeersbord E3 
op volgende locatie: 
 
Het begin van de toegangsweg naar de begraafplaats in de Hinnebilkstraat. 

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 Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare werken. 

 



 

 

ECONOMIE 

3       Goedkeuren van het reglement betreffende het verkopen van de ‘Kadobon 
Ingelmunster’ 

De Raad, 
Overwegende dat het verkopen van de ‘Kadobon Ingelmunster’ zorgt voor een 

ondersteuning van de Ingelmunsterse handelaars; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om het gebruik van de ‘Kadobon Ingelmunster’ 
vast te leggen in een reglement; 

Gelet op het reglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement ‘Kadobon Ingelmunster’ wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Het reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2014. 

 



 

 

WONEN 

4       Actualisatie beleidsvisie wonen 2014–2019 - Goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid 

artikel 28; 

Overwegende dat de Vlaamse Wooncode voor de uitvoering van een woonbeleid een 
coördinerende rol toebedeelt aan de gemeente; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 20 maart 2012 houdende 
goedkeuring van het subsidiedossier Woonbeleid Regio Izegem; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster zich hiermee geëngageerd heeft om de 
beleidsvisie omtrent Wonen te actualiseren voor de periode 2014–2019; 

Gelet op de nota “Actualisatie beleidsvisie wonen 2014–2019”, toegevoegd in bijlage; 

Overwegende dat deze nota grondig werd voorbereid en ook besproken werd op het 
Lokaal Woonoverleg; 

Overwegende dat in deze nota de beleidsaccenten opgenomen zijn voor de periode 
2014–2019, die verder bouwen op de initiatieven die reeds lopen en goede resultaten opleveren, 
maar ook enkele bijzondere accenten leggen die inspelen op de vaststellingen die in de nota 
vermeld staan en tevens een antwoord willen bieden op concrete noden op het terrein; 

Gelet op het positief advies van het Lokaal Woonoverleg; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De nota “Actualisatie Beleidsvisie Wonen 2014–2019” wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Een afschrift van deze nota zal overgemaakt worden aan de Vlaamse Administratie 
Woonbeleid. 

 



 

 

DIENSTVERLENING 

5       Goedkeuring van de wijziging van het reglement op het toekennen van een 
gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie 

De Raad, 
Gelet op het reglement op het toekennen van een gemeentelijke geboortepremie, 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 1971 en gewijzigd op 12 februari 1976, 23 januari 
1989, 4 december 2001, 21 januari 2003 en 19 april 2011; 

Gelet op het voorstel om met ingang van 1 mei 2014 te premie te vervangen door een 
‘Kadobon Ingelmunster’; 

Gelet op het gewijzigde reglement, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement van 24 april 1971 en latere wijzigingen wordt afgeschaft. 

artikel 2: Het nieuwe reglement geboorte- en adoptiepremie wordt goedgekeurd. 

 



 

 

De heer Davy Claerhout, raadslid, verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het 
Gemeentedecreet. 

SOCIALE ZAKEN 

6       Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 3 februari 2014 houdende goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de 
Kinderopvang Ingelmunster voor 2014 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet, art. 43; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 
2014 houdende goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de Kinderopvang 
Ingelmunster voor 2014 onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad; 

Op voorstel van de schepen bevoegd voor kinderopvang; 

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

BESLUIT: met 10 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2014 
houdende goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de Kinderopvang 
Ingelmunster voor 2014 wordt bekrachtigd. 

 
De heer Davy Claerhout, raadslid, neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

7       RESOC - Bekrachtiging van het Streekpact voor Midden-West-Vlaanderen (2013-
2018)  

De Raad, 
Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de 

bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaaleconomische 
raden van de regio (SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC) van 7 mei 
2004; 

Gelet op het in het betreffende decreet voorziene Streekpact, op te maken door het 
RESOC en te bekrachtigen door de gemeenteraden en provincieraad; 

Gelet op de consensus tussen de betrokken partijen in de schoot van het RESOC; 

Gelet op de betrokkenheid van de gemeentelijke overheden binnen het RESOC; 

Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het gemeentedecreet en de nog niet 
opgeheven bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de brief van het RESOC van 17 september 2013 waarin aan de gemeente 
wordt gevraagd het Streekpact voor Midden-West-Vlaanderen (2013-2018) te bekrachtigen; 

Gelet op het overleg tussen het RESOC en het college van burgemeester en schepenen 
van Ingelmunster op 20 januari 2014; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeente Ingelmunster onderschrijft de strategische doelstellingen van het 
streekpact voor de regio Midden-West-Vlaanderen (2013-2018), opgemaakt door 
RESOC Midden-West-Vlaanderen en bekrachtigt als dusdanig het streekpact 

artikel 2: Deze bekrachtiging wil verder ook de bereidheid tonen als gemeentebestuur om de 
concrete uitwerking van deze doelstellingen te ondersteunen en de eventuele 
engagementen die hieruit kunnen voorvloeien ten aanzien van de gemeente, te 
willen bespreken en – bij goedkeuring ervan door de bevoegde gemeentelijke 
organen – te willen meenemen bij de uitvoering van beleidsplannen, jaarplannen en 
budgetten. 



 

 

De heer Voorzitter sluit de zitting om 20:35 uur. 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 
 
 


