
Zitting Gemeenteraad van 18 maart 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 na punt 12 van de agenda wordt voorgesteld een punt bij 
hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. In twee ronden zal daartoe worden gestemd, eerst 
voor het al dan niet aanvaarden van dit punt op de agenda, vervolgens over het punt zelf. 
 
De heer Voorzitter vraagt vervolgens of nog iemand opmerkingen of aanvullingen heeft op het 
verslag van de vorige zitting. Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het verslag 
als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INFRASTRUCTUREN 

1       Advies aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen nopens het afschaffen 
en verleggen van een gedeelte van de voetweg nr. 42, genaamd Iseghemweg 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 juli 
2008 houdende de vaststelling van de beleidsvisie inzake trage wegen; 

Gelet op de aanvraag van de West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35, 
8310 Brugge tot het gedeeltelijk afschaffen en verleggen van voetweg nr. 42 als volgt: 

 af te schaffen deel (A-B); 

 Nieuw tracé (C-D); 

Overwegende dat, ingevolge de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Zandberg en 
de uitbreiding van het bedrijf Stuivenberg, het noodzakelijk is een deel van voetweg nr. 42, 
Iseghemweg, te verleggen naar het nieuwe tracé “CD” en het gedeelte “AB” af te schaffen, zoals 
aangeduid op het opmetingsplan van 30 oktober 2013, opgemaakt door ingenieur Martin Deman 
van de dienst mobiliteit van de provincie West-Vlaanderen; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden dat liep van 3 februari 
2014 tot en met 17 februari 2014 en dat geen bezwaarschriften of opmerkingen werden ingediend; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De deputatie van de provincie West-Vlaanderen te adviseren om in te gaan op de 
vraag van de West-Vlaamse Intercommunale om een deel van voetweg nr. 42 af te 
schaffen en te verleggen. 



 

 

MOBILITEIT 

2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bruggestraat 

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; 

Overwegende dat in de Bruggestraat 124 een nieuw appartement gebouwd is; 

Overwegende dat het aanbrengen van gele strepen op de rand van de rijbaan 
wenselijk zou zijn; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: Op hiernavolgende plaatsen is het parkeren verboden: 
 
Bruggestraat 124, 2 meter langs de linkerzijde van de verlaagde boordsteen t.h.v. 
de inrit van het appartement. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een gele onderbroken streep 
aangebracht op de boordsteen van een verhoogde berm. 

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

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

 
3       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Ketenstraat 

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; 

Overwegende dat er weinig parkeergelegenheid is langs de kant van de pare 
huisnummers; 

Overwegende dat er een overleg is geweest met de bewoners van de Ketenstraat; 

BESLUIT: eenparig 

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

artikel 2: Het beurtelings parkeren wordt opgeheven in de Ketenstraat. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verwijderen van de 
verkeersborden E5 en E7. 

artikel 3: Parkeerverbod wordt ingesteld in de Ketenstraat tussen het kruispunt met de 
Izegemstraat en het kruispunt met de Nachtegaalstraat, dit langs de kant van de 
pare huisnummers. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van 
verkeersborden E1. 

artikel 4: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het KB van 1 december 1975 en het MB 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. 

WONEN 

4       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project 
energiewerker regio Izegem en bekrachtigen van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 24 februari 2014 houdende goedkeuring van een 
intentieverklaring inzake samenwerking met de Huisvestingsdienst Regio Izegem (HRI) 
in het kader van het project ‘Energiewerkers’ 

De Raad, 
Gelet op het Provinciaal Impulsreglement houdende de toekenning van een 

projectsubsidie aan initiatieven binnen het provinciaal beleidsdomein welzijn, goedgekeurd door de 
Provincieraad in zitting van 23 mei 2013; 

Overwegende dat het reglement de mogelijkheid voorziet om een subsidie aan te 
vragen voor projecten die beantwoorden aan de doelstellingen en prioriteiten, thema’s en 
doelgroepen binnen het Provinciaal beleidsdomein welzijn, o.m. de beleidsdomeinen ‘gelijke 
kansen’ en ‘wonen en woonomgeving’ en de doelstellingen ‘armoede bestrijden’, ‘inclusie 
realiseren’ en ‘betaalbaar wonen realiseren’; 

Overwegende dat steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met hoge 
energiefacturen, met extra betalingsmoeilijkheden en toenemende armoede als gevolg; 

Gelet op het voorstel van de Huisvestingsdienst Regio Izegem om een subsidie aan te 
vragen in het kader van het Provinciaal Impulsreglement voor het project energiewerker; 

Overwegende de doelstelling om met het project in te zetten op de band tussen 
“energie en armoede”, waarbij een energiewerker via intensieve begeleiding van de bewoners van 
sociale en private huurwoningen en met de eigenaars van deze woningen de knelpunten op het 
vlak van te hoog energieverbruik concreet zal aanpakken en zal werken aan effectieve oplossingen; 

Overwegende dat dit project beantwoordt aan een concrete nood, en aan de 
doelstellingen van het Provinciaal Impulsreglement; 

Gelet op het aanvraagdossier; 

Overwegende dat de aanvraag door de HRI moest worden ingediend voor 1 maart 
2014; 

Overwegende dat deze aangelegenheid niet meer aan de gemeenteraad kon worden 
voorgelegd; 

Overwegende dat een intentieverklaring werd goedgekeurd door het schepencollege op 
24 februari 2014; 



 

 

Overwegende dat deze verklaring nu ter bekrachtiging wordt voorgelegd; 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging 
Woonbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2013; 

Overwegende dat het project in de 5 gemeenten van het HRI-werkingsgebied zal 
uitgevoerd worden (Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke) met een 
evenwichtige spreiding van het aantal begeleidingsdossiers; 

Gelet op de beleidsvisie wonen 2014–2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 
februari 2014; 

Gelet op de vereiste in het kader van het Provinciaal Impulsreglement om tussen de 
projectverantwoordelijke (HRI) en de voornaamste partners in het project een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten; 

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

Overwegende dat de provincie bij goedkeuring van de subsidieaanvraag 60% van de 
totale kosten subsidieert en dat de resterende 40% met eigen middelen moet gefinancierd worden; 

Overwegende het voorstel om 25% van de tewerkstellingstijd van twee technisch 
adviseurs van HRI in te zetten in het project en deze loonkost in te brengen in het project; 

Overwegende om 80% van de werkingskosten via de gewone HRI-middelen te 
financieren; 

Overwegende dat hierdoor de vereiste 40% eigen inbreng gerealiseerd wordt binnen 
de werkingstoelagen  de afgesproken werden in de overeenkomst met statutaire draagkracht van 
de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem; 

Overwegende dat hierdoor geen extra financiële engagement meer gevraagd wordt 
aan de projectpartners; 

Gelet op de inhoudelijke engagementen van HRI en van de projectpartners; 

Overwegende dat het om zinvolle en haalbare engagementen gaat; 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de duur van de projectperiode niet 
overschrijdt; 

Op voorstel van de schepen bevoegd voor wonen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 februari 2014 
wordt bekrachtigd. 

artikel 2: De Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project ‘Energiewerker’ met 
HRI als projectverantwoordelijke wordt goedgekeurd. 

artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem, met als doel om een ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst te kunnen bezorgen aan de Provincie. 



 

 

JEUGD 

5       Goedkeuren van een voorstel tot aanpassing van het statuut en de afsprakennota 
van de jeugdraad 

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

het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; 

Gelet op de statuten en afsprakennota van de jeugdraad, die goedgekeurd werden in 
de gemeenteraad van 18 juni 2013; 

Gelet op het voorstel van aanpassing van de statuten en de afsprakennota; 

Overwegende dat de aanpassingen van de statuten en de afsprakennota door de 
gemeentelijke jeugdraad goedgekeurd werden met 2/3 van de stemmen op de algemene 
vergadering van 26 februari 2014; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De aanpassing aan de statuten en de afsprakennota van de gemeentelijke 
jeugdraad worden goedgekeurd. 

 



 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6       Aanpassen van de formatie van het gemeentepersoneel 

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

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2013 tot vaststelling van de 
formatie van het gemeentepersoneel na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat een aantal wijzigingen aan de personeelsformatie aangewezen zijn 
binnen de dienst openbare werken en patrimonium; 

Gelet op de drie geblokkeerde functies technisch medewerker (niveau D4) binnen het 
statutair kader; 

Overwegende dat deze functies enkel kunnen ingevuld worden door statutair 
personeel; 

Overwegende dat het aangewezen is dat ook in bevorderingsmogelijkheden voorzien 
wordt voor het contractueel personeel van de technische dienst, meer bepaald het gesubsidieerd 
contractueel personeel; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om één van deze drie functies uit het 
statutair kader te verwijderen en te voorzien binnen het gesubsidieerd contractueel kader; 

Overwegende dat dit een besparing op jaarbasis oplevert, gezien de lagere loonkost 
van gesubsidieerd contractueel personeel ten opzichte van statutair personeel; 

Overwegende dat deze besparing een gunstig effect heeft op het budget en het 
meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 februari 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 7 februari 2014; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

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

Statutair gemeentepersoneel FTE 

Secretaris 1 

Financieel beheerder 1 

Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 

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

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

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 

Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 

Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 9 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 

Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (A4a-A4b) 1 

Deskundige GIS (B1-B3) 1 

Deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar (B1-B3) 1 

Milieuambtenaar (B1-B3) 1 



 

 

Ingenieur-diensthoofd (A4a-A4b) 1* 

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

Deskundige patrimonium/facility (C4-C5) 1 

Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Technisch medewerker (D4) 2° 

Technisch assistent (D1-D3) 5 + 2* 

Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 

Assistent dienstleider (B1-B3) 1 

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 

Collectieverzorger (D1-D3) 1 

Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1 

Sportpromotor (B1-B3) 1 

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

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

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 

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

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Technisch assistent (D1-D3) 1 

Technisch beambte (E1-E3) 1 

Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 

Busbegeleider (E1-E3) 1 

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

Contractueel kabinetspersoneel FTE 

Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 

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

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE 

Technisch medewerker gesubsidieerd contractueel (D4) 1° 

Technisch assistent gesubsidieerd contractueel (D1-D3) 3 + 1* 

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 12 

Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 
 



 

 

7       Aanpassen van het organogram van de gemeentelijke diensten 

De Raad, 
Gelet op artikel 75 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2013 houdende de 
vaststelling van het organogram van de gemeentelijke diensten; 

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

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

Gelet op het advies van het Managementteam van 17 februari 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 7 februari 2014; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

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

 



 

 

8       Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 

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

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

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

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

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 

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

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

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

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

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

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

Overwegende dat de aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 
werd voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 7 februari 2014 en 7 maart 
2014; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 7 maart 2014 
betreffende de aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 februari 2014; 

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

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

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

Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het arbeidsreglement, toegevoegd als 
bijlage van deze beslissing; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wordt 
goedgekeurd. 

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

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

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

 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

9      Goedkeuren van de overdracht van het reglement inzake de toekenning van een 
vakantietoelage voor zieken en gehandicapten aan het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

De Raad, 
Gelet op het subsidiereglement inzake het toekennen van vakantietoelagen aan zieken 

of gehandicapten van 23 januari 1989, aangepast bij beslissing van 23 december 1997 en 18 
oktober 2011; 

Overwegende dat het OCMW alle aanvragen behandelt en ter goedkeuring dient voor 
te leggen aan het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat dit voorstel van overdracht van dit reglement aan het OCMW de 
bedoeling heeft om de interne administratieve afhandeling te vereenvoudigen wat past binnen een 
efficiënte samenwerking tussen gemeente en OCMW; 

Overwegende dat het subsidiereglement zal worden hernieuwd en ter goedkeuring zal 
worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2014; 

Overwegende dat dit voorstel van overdracht op de gemeenteraad en hernieuwing op 
de raad voor maatschappelijk welzijn geen enkele consequentie heeft voor de aanvragende burger; 

Overwegende dat deze toelage, als sociale toelage, verdwijnt op het gemeentebudget 
en autonoom zal behandeld en betaald worden door het OCMW; 

Overwegende dat hiervoor het budget in een eerstvolgende budgetwijziging zal worden 
aangepast; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement inzake het toekennen van vakantietoelagen aan zieken of 
gehandicapten wordt met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 buiten werking 
gesteld. 

artikel 2: De aanvragen die tot 31 december 2013 werden ontvangen, zullen worden 
uitbetaald overeenkomstig het subsidiereglement van 23 januari 1989, gewijzigd bij 
beslissing van 23 december 1997 en 15 september 2011. 

artikel 3: De aanvragen vanaf 1 januari 2014 worden afgewerkt overeenkomstig het nieuwe 
reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 25 maart 2014. 

 
10      Goedkeuren van de overdracht van het reglement inzake de toekenning van een 
waarderingstoelage aan zorgverstrekkers van een inwonende persoon op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster aan het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

De Raad, 
Gelet op het reglement in verband met de waarderingstoelage aan de 

zorgverstrekker(s) van een inwonende persoon op het grondgebied van Ingelmunster, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 1995 en aangepast in de gemeenteraad van 15 
mei 2007; 

Overwegende dat het OCMW alle aanvragen behandelt en ter goedkeuring dient voor 
te leggen aan het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat dit voorstel van overdracht van dit reglement aan het OCMW de 
bedoeling heeft om de interne administratieve afhandeling te vereenvoudigen, wat past binnen een 
efficiënte samenwerking tussen gemeente en OCMW; 

Overwegende dat het reglement zal worden hernieuwd en ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2014; 

Overwegende dat dit voorstel van overdracht op de gemeenteraad en hernieuwing op 
de raad voor maatschappelijk welzijn geen enkele consequentie heeft voor de aanvragende burger; 

Overwegende dat deze toelage, als sociale toelage, verdwijnt op het gemeentebudget 
en autonoom zal behandeld en betaald worden door het OCMW; 



 

 

Overwegende dat hiervoor het budget in een eerstvolgende budgetwijziging zal worden 
aangepast; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement in verband met de waarderingstoelage aan de zorgverstrekker(s) 
van een inwonende persoon op het grondgebied van Ingelmunster wordt met 
terugwerkende kracht van 1 januari 2014 buiten werking gesteld. 

artikel 2: De aanvragen die tot 31 december 2013 werden ontvangen, zullen worden 
uitbetaald overeenkomstig het subsidiereglement van 21 februari 1995 en gewijzigd 
in de gemeenteraad van 15 mei 2007. 

artikel 3: De aanvragen vanaf 1 januari 2014 worden afgewerkt overeenkomstig het nieuwe 
reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 25 maart 2014. 

 

VEILIGHEID 

11      Goedkeuren van een tijdelijke en aanvullende politieverordening naar aanleiding 
van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 6 april 2014 

De Raad, 
Gelet op het Algemeen politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 

21 september 2010; 

Overwegende dat op zondag 6 april 2014 de wielerwedstrijd  ‘Ronde van Vlaanderen 
voor Elite’ het grondgebied van Ingelmunster doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme 
volkstoeloop met zich meebrengt; 

Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de 
reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd jaar na jaar blijven toenemen; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op 
locaties die, op zich, al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen 
veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren 
van activiteiten op de zelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende 
activiteiten onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, 
enzovoort, teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een 
minimum te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om de veiligheid 
van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te 
kunnen garanderen, met name een voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële 
activiteiten langsheen de reisweg, een voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de 
verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid en, tenslotte, een 
voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de 
dringende hulpverlening gegarandeerd kan worden; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Iedere eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats 
heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen voor 
Elite’ en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 
afgesloten terrein wordt van vrijdag 4 april 2014 tot en met maandag 7 april 2014 
slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente 
waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijke en schriftelijk werd vergund. 
 
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten 
laatste op 20 maart 2014 bij de burgemeester worden ingediend. 
 
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden: 
1. Naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 



 

 

2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar 
rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of 
beslissing van het bevoegd orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar 
toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moet worden. 
3. De juiste omschrijving van de geplande eenmalige of bijkomende activiteit met 
de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een 
raming van het aantal genodigden. 
4. De juiste locatie ervan. 
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang, …) die zullen 
worden in plaats gesteld. 
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, …), de eventuele 
aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 

artikel 2: Iedere eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats 
heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen voor 
Elite’ en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij 
toegankelijk is , hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op 
vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking 
wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 20 maart 2014 
gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De 
melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

artikel 3: Ten laatste op 24 maart 2014 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 
bedoelde aanvragers hetzij de vergunning, hetzij een gemotiveerde weigering van 
vergunning. 
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarde zij wordt 
verleend. 
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden 
onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. 
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale 
politie en aan de commandant van de brandweer bezorgd en, indien van 
toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. 

artikel 4: Indien wordt vastgesteld dat een organisator een of meerdere voorwaarden 
waaronder de vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de 
vergunning intrekken. 
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de 
burgemeester als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te 
weigeren. 

artikel 5: De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse, rekening houdende met de 
massale volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand 
een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde 
beter te kunnen beheersen. 
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de 
beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, 
gasflessen,…). 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats 
heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen voor 
vrouwen’ en Ronde van Vlaanderen voor Elite’ en die plaats vindt in een 
veiligheidszone, dient ten laatste op 20 maart 2014 gemeld aan de burgemeester 
van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te 
bevatten opgesomd in artikel 1. 
De burgemeester organiseert coördinatievergaderingen teneinde in nauwe 
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één 
veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. 

artikel 6: Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij 
aansluitend niet afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor 
iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 3 en 4 
van toepassing. 

artikel 7: Overtredingen die een inbreuk inhouden op de politie van het wegverkeer zullen 
bestraft worden met straffen voorzien bij de wet betreffende de politie van het 
wegverkeer. 
 
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1 en 2 van deze verordening zullen 



 

 

worden bestraft zoals bepaald in het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd in de 
Gemeenteraad van 21 september 2010, gewijzigd in de gemeenteraad van 26 juni 
2012 en 21 mei 2013, meer bepaald Deel 3: Straf- en Slotbepalingen. 

artikel 8: Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 112 van de 
nieuwe gemeentewet. 

artikel 9: Deze verordening treedt in werking na bekendmaking tot en met dinsdag 8 april 
2014. 

 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

12      Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 18 februari 2014 houdende goedkeuren van een overeenkomst met de stad Izegem 
inzake samenwerking bij dossiers met een gemeenschappelijk belang 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 

2014 houdende goedkeuren van een overeenkomst met de stad Izegem inzake samenwerking bij 
dossiers met een gemeenschappelijk belang; 

Overwegende dat een formeel voorstel tot overeenkomst inzake samenwerking pas op 
18 februari 2014 door de stad Izegem aan de gemeente Ingelmunster werd overgemaakt; 

Gelet op de hoogdringendheid van deze beslissing aangezien de aanvraag tot subsidie 
voor de renovatie van het zwembad te Izegem moest worden ingediend tegen 21 februari 2014; 

Overwegende dat de voorgestelde samenwerking in beide dossiers leidt tot een 
gemeenschappelijke win-winsituatie, zowel op financieel vlak als op vlak van dienstverlening; 

Op voorstel van de heer Burgemeester; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2014 
houdende goedkeuren van een overeenkomst met de stad Izegem inzake 
samenwerking bij dossiers met een gemeenschappelijk belang wordt bekrachtigd. 

 



 

 

TOEGEVOEGDE PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID 

13      Goedkeuren van een overeenkomst met De Mandelbeek CVBA inzake de realisatie 
van een sociaal woonaanbod 

De Raad, 
Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2013 houdende goedkeuring van de lijst 
met de definitieve indeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 
2012; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster werd ingedeeld bij de gemeenten 
waarvoor de Vlaamse Regering een overeenkomst met een sociale woonorganisatie in de zin van 
artikel 22bis, § 2, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode zal afsluiten; 

Overwegende dat aan de gemeente Ingelmunster werd opgelegd om de 
overeenkomsten voor de realisatie van sociaal woonaanbod uiterlijk tegen 31 maart 2014 bij de 
administratie in te dienen; 

Overwegende dat de overeenkomst door de Raad van Bestuur van de Mandelbeek 
CVBA werd goedgekeurd in zitting van 11 maart 2014; 

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te 
keuren en in te dienen bij de administratie Wonen Vlaanderen; 

Gelet op de hoogdringendheid voor dit punt; 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, 
Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, 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 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit punt in spoedbehandeling toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2014 houdende de 
actualisatie van de beleidsvisie wonen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2011 met betrekking 
tot de tweejaarlijkse voortgangstoets; 

Overwegende dat naar aanleiding van de voortgangstoets de gemeente Ingelmunster 
werd ondergebracht in categorie 2b; 

Overwegende dat op basis hiervan de Vlaamse minister voor wonen beslist heeft dat 
er voor en samen met de gemeente Ingelmunster dient gezocht te worden naar een sociale 
woonorganisatie om het bindend sociaal objectief mee te helpen realiseren; 

Gelet op het begeleidingsoverleg op 18 oktober 2013 met een vertegenwoordiging van 
Wonen-Vlaanderen, VMSW, Huisvestingsdienst regio Izegem, De Mandelbeek en de gemeente; 

Overwegende dat op dit begeleidingsoverleg werd besloten tot de opmaak van een 
overeenkomst; 

Overwegende dat deze ontwerpovereenkomst werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur van CV De Mandelbeek in zitting van 11 maart 2014; 

Gelet op de overeenkomst die als bijlage aan deze beslissing wordt gehecht; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De overeenkomst met CV De Mandelbeek inzake de realisatie van het sociaal 
woonaanbod goed te keuren. 

 
 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 12 
maart 2014 

Inleveren van landbouwfolie bij de gemeente door land- en tuinbouwers 

De heer Voorzitter geeft het woord aan Jan DEFREYNE, raadslid, die het volgende toelicht. 

Vroeger werd er ieder jaar een inzameldag gehouden waarbij de land- en tuinbouwers folie konden 
binnenbrengen, die afkomstig was van land- en tuinbouwactiviteiten. 
Gaat de gemeente dit jaar opnieuw een inzameldag organiseren en, zo ja, tegen welke 
voorwaarden? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt WINDELS, burgemeester, die het volgende 
antwoordt. 

Vorig jaar werd voorlopig beslist, in het kader van gelijkblijvend beleid, dat de gemeente ook nog 
in 2013 de land- en tuinbouwfolies zou inzamelen. Toen echter bleek al dat er heel wat elementen 
waren die dit standpunt onder druk zetten. 
De “gratis” inzameling van land- en tuinbouwfolie was eigenlijk een soort subsidiemaatregel voor 
land- en tuinbouwers. Als een subsidie aan één groep bedrijven wordt gegeven, dan moet dit 
vanuit het gelijkheidsprincipe eigenlijk ook aan de andere bedrijven worden gegeven. Ofwel wordt 
de subsidie voor iedereen afgeschaft. 
Land- en tuinbouwfolie is bedrijfsafval en bedrijfsafval moet van OVAM tegen kostprijs ingezameld 
worden. De gemeente kreeg in het verleden al een brief van OVAM met algemene richtlijnen rond 
de inzameling van landbouwfolies. Op 13 november 2013 kreeg de gemeente ook een meer 
persoonlijke brief. OVAM had vastgesteld dat onze gemeente landbouwfolies inzamelt en hiervoor 
geen kostendekkende prijs aanrekent. OVAM vroeg met aandrang om naar de toekomst toe een 
eerlijke prijs te vragen voor de inzameling. 
De gemeente kan dus de inzameling van landbouwfolies organiseren tegen kostprijs waarbij de 
kosten voor verwerking van de folies, huur/ophaling container en personeel voor toezicht tijdens 
de inzameling, worden doorgerekend. Ofwel kan de dienstverlening afgeschaft worden, gezien het 
aanvaarden van bedrijfsafvalstoffen geen verplichting is voor de gemeenten. 
De gemeente koos voor de laatste optie omdat de dienstverlening tegen kostprijs al georganiseerd 
wordt vanuit IVIO en de gemeente zich enkel nog wil toeleggen op haar kerntaken. 

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

 
2       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert, raadslid, bij mail van 
12 maart 2014 

Tarieven in het zwembad van Meulebeke voor Ingelmunsternaren 

De heer Voorzitter geeft het woord aan Filip BLANCKAERT, raadslid, die het volgende toelicht. 

Het initiatief wordt voorgesteld om contact te nemen met de gemeente Meulebeke, dit met de 
bedoeling om net zoals met de gemeente Izegem, ook hetzelfde zwembadtarief te bedingen zowel 
voor de Ingelmunsternaren als voor de inwoners van Meulebeke. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt WINDELS, burgemeester, die het volgende 
antwoordt. 

Uw vraag is een terechte bezorgdheid die ook door het college wordt gedeeld. Ik wil er echter op 
wijzen dat het verminderd tarief in Izegem enkel een verworvenheid is op het moment dat de 
subsidie-aanvraag van Izegem door Minister Muyters wordt goedgekeurd. 
Het grote verschil tussen uw voorstel voor Meulebeke met het geval Izegem is dat bij dat dossier 
de stad Izegem vragende partij was om, in functie van hun subsidie-aanvraag bij Minister Muyters, 
een intergemeentelijke samenwerking te kunnen voorleggen. Aangezien dit voor de stad Izegem 
tot een verhoogde subsidie kan leiden, waren zij bereid aan Ingelmunsternaren een gunsttarief te 



 

 

bieden bovenop de gelijke wederzijdse financiële ondersteuning van 10.000 euro. De gemeente 
Ingelmunster doet hierbij immers een zeer goede zaak. 
Moest dergelijke gelegenheid zich ook met Meulebeke voordoen, zal het college niet aarzelen een 
gelijkaardig voorstel te doen. Deze gelegenheid lijkt zich echter nog niet aan te dienen, alhoewel 
dit debat omtrent de verschillende zwembaddossiers (Izegem, Roeselare, Moorslede, …) op het 
niveau van het burgemeestersoverleg toch geleid heeft tot het voornemen om op dit niveau tot 
onderlinge afspraken te komen waarbij de financiering van gemeentelijke voorzieningen met een 
intergemeentelijk belang op streekniveau zou worden bekeken. Co-financiering van, onder meer, 
zwembaden met gelijkschakeling van tarieven zal daarbij zeker aan de orde zijn. 

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

 
Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Yves 
VERCRUYSSE, raadslid, volgende vraag. 
Kan er niet overwogen worden om, nu de snelheidsbeperkingsborden van 50 km per uur in de 
Krekelstraat zijn geplaatst, het verminderen van de snelheid in deze volledige zone kan worden 
verminder. 
Martine VERHAMME, schepen, geeft aan dat als gevolg van een tussenkomst in de vorige raad dit 
aan de verkeersdienst van de politie werd voorgelegd. Zij geeft aan dat de politie dit afraadde en 
voorstelde te wachten tot er een algemene wijziging van snelheidszones door de hogere overheid 
zou worden doorgevoerd. 
 
Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Marlies DE 
CLERCQ, raadslid, volgende vraag. 
Kunnen de belanghebbenden, waarmee het college een overleg had in het kader van het beleid 
inzake trage wegen, het verslag van dit overleg krijgen, zoals hen werd toegezegd. 
De heer Voorzitter deelt mee dat hij deze vraag zal overmaken aan de bevoegde diensten voor 
verder gevolg. 
 
Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Sabine 
DENDAUW, raadslid, volgende vraag. 
Kan er op het kruispunt Ringweg/Kortrijkstraat een wegwijzer richting Izegem worden geplaatst 
om aldus de Gentstraat te ontlasten? 
De heer Voorzitter deelt mee dat op deze vraag zal worden geantwoord overeenkomstig art. 8 van 
het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad.  
 
De heer Voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 
 
 


