
Zitting Gemeenteraad van 17 juni 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 vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 

Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro)  

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2001 houdende de bepaling 
van de maatschappelijke geledingen welke binnen de gemeente worden opgeroepen om een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor te dragen voor de Gecoro; 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van een deontologische 
code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening van 3 juli 2009; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende de 
goedkeuring van de samenstelling van de Gecoro; 

Overwegende dat de Bestendige Deputatie in zitting van 6 februari 2014 de 
gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 betreffende de samenstelling van de Gecoro heeft 
goedgekeurd; 

Gelet op het huishoudelijk reglement dat in zitting van de Gecoro van 28 april 2014 
werd besproken en goedgekeurd; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing 
gevoegd. 



 

 

2       Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding Ringzone’ 

De Raad, 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de opmaak van het RUP ‘Uitbreiding Ringzone’ werd opgenomen in 
de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP ‘Uitbreiding Ringzone’ opgemaakt door de wvi, 
omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de memorie van toelichting en de 

stedenbouwkundige voorschriften; 

Gelet op de beslissing van 23 oktober 2013 houdende de planMER-ontheffing; 

Gelet op de plenaire vergadering van 20 augustus 2013 met de adviserende 
instanties; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP ‘Uitbreiding Ringzone’ voorlopig werd 
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden tussen 3 februari 2014 en 
4 april 2014; 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een infovergadering werd gehouden 
op 19 maart 2014; 

Overwegende dat tijdens dit openbaar onderzoek geen opmerkingen of bezwaren 
werden ingediend; 

Overwegende dat twee adviezen, van Ruimte Vlaanderen en van de dienst Ruimtelijke 
planning van de provincie, werden ontvangen; 

Overwegende dat de Gecoro in zitting van 28 april 2014 de resultaten van het 
openbaar onderzoek heeft behandeld en hierover advies heeft uitgebracht; 

Gelet op het advies van de GECORO met betrekking tot de kavelgrootte, voor wat de 
individuele kavelgrootte betreft; 

Overwegende dat werd toegevoegd dat het niet toegelaten is om de volledige 
oppervlakte van de onderhavige zone te ontwikkelen als één individuele bedrijfskavel, dit om te 
vermijden dat er één bedrijf met een perceelsoppervlakte van ongeveer 5.700 m² zou kunnen 
komen; 

Gelet op het advies van de GECORO met betrekking tot de dakvorm en materiaalkleur, 
dat deels kan worden gevolgd; 

Overwegende dat in de stedenbouwkundige voorschriften, zowel voor de zone voor 
lokale bedrijvigheid als voor de handels- en dienstenzone, reeds staat: “Indien stedenbouwkundig 

verantwoord zijn uitzonderingen op de dakvorm mogelijk”; 

Overwegende dat dit de ontwerpers en de gemeente voldoende vrijheid geeft, 
waardoor het niet nodig is om op dit vlak wijzigingen aan te brengen; 

Overwegende dat voor de materiaalkleur, het voorschrift “Lichte kleuren zijn niet 
toegelaten”, zowel voor de zone voor lokale bedrijvigheid (p. 16) als voor de handels- en 
dienstenzone (p. 24) wordt geschrapt; 

Gelet op het advies van de GECORO met betrekking tot de grootte van de 
bedrijfswoning dat deels kan worden gevolgd; 

Overwegende dat, voor de zone voor lokale bedrijvigheid, ‘de totale bruto 
vloeroppervlakte voor huisvesting van 200m²’ behouden blijft omdat het hier over lokale bedrijven 
gaat en het wonen in deze zone niet te dominant mag worden; 



 

 

Overwegende dat het voor de handels- en dienstenzone minder noodzakelijk is om een 
bovengrens op te leggen, omdat er hier dient gezocht te worden naar een functie met een 
representatieve uitstraling, waardoor het maximaal volume van 1.000 m³ behouden blijft en de 

200 m² wordt geschrapt; 

Overwegende dat het advies van de Gecoro deels kan worden gevolgd en dat het plan 
overeenkomstig dit advies gedeeltelijk wordt aangepast; 

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

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het RUP ‘Uitbreiding Ringzone’ definitief vast te stellen. 

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

WONEN 

3       Aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de 
Mandelbeek CVBA (sociale huisvestingsmaatschappij)  

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de Mandelbeek cvba; 

Gelet op de statuten; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster vertegenwoordigd is in de algemene 
vergadering van de Mandelbeek cvba en het recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor 
de raad van bestuur; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2013 houdende de 
voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de Mandelbeek cvba; 

Overwegende dat de heer Kurt WINDELS, burgemeester, door de algemene 
vergadering op voordracht van de gemeente Ingelmunster werd aanvaard als lid van de raad van 
bestuur van de Mandelbeek cvba; 

Overwegende dat, tot nu, werd nagelaten om een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 
Mandelbeek cvba; 

Overwegende dat de plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente 
Ingelmunster kan deelnemen aan de algemene vergadering van de Mandelbeek cvba bij 
verhindering van de effectieve vertegenwoordiger; 

Overwegende dat de voorgestelde aanwijzing geldig blijft tot het einde van deze 
legislatuur of tot de gemeenteraad een andere vertegenwoordiger zou aanstellen; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, wordt aangewezen als 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van 
de Mandelbeek cvba. 

artikel 2: De heer Kurt WINDELS, burgemeester, wordt aangewezen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van 
de Mandelbeek cvba. 

PATRIMONIUM 

4       Goedkeuren van een akte inzake ruiling van een onroerend goed 

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



 

 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster 2 ca. en 10 ca. grond, gelegen nabij de 
Kortrijkstraat, te nemen uit de openbare weg, sectie D zonder nummer (zie plan lot nr. 3 en 4) 
wenst te ruilen met de familie Velghe–Vanhauwaert voor een stuk grond van 50 ca, gelegen nabij 

Kortrijkstraat 80, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als woonhuis, 
sectie D nummer 351L (zie plan lot nr. 2); 

Overwegende dat deze ruiling geschiedt om reden van openbaar nut; 

Gelet op het plan met aanduiding van de te ruilen gronden; 

Gelet dat de ruiling geschiedt zonder opleg, goed voor goed; 

Gelet op het ontwerp van akte van ruiling in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van ruiling van onroerende goederen tussen de gemeente Ingelmunster en 
de familie Velghe–Vanhauwaert goed te keuren. 

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte Bestemmeling 

Sectie Nummer 

D 351L 50 ca. Gemeente 

D Zonder nummer 2 ca. Familie Velghe-Vanhauwaert 

D Zonder nummer 10 ca. Familie Velghe-Vanhauwaert 

artikel 2: De verwerving van 50 ca. wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname 
in het openbaar domein van de gemeente Ingelmunster. 



 

 

5       Goedkeuren van een akte van overdracht van onroerende goederen 

De Raad, 

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

Overwegende dat de NV Terra Nova Invest de grond ten kostelozen titel wenst over te 
dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

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

Gelet op het plan met aanduiding van de grond met kadasternummer sectie A, 
nummer 536 E; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2007 met betrekking tot de 
goedkeuring van de uitrustingswerken voor de verkaveling NV Terra Nova Invest; 

Gelet op de verkavelingsovereenkomst tussen de NV Terra Nova Invest en de 
gemeente Ingelmunster waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat na uitvoering van alle werken en 
op voorwaarde dat deze definitief overgenomen en goedgekeurd zijn door het Schepencollege, de 
kostenloze eigendomsoverdracht van de nodige gronden en werken zal gebeuren aan de gemeente 

Ingelmunster; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/2007/12, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 29 juni 2007; 

Gelet op het ontwerp van akte in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

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

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte 

Sectie Nummer 

A 536 E 6 a 50 ca 

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



 

 

ONDERWIJS 

6       Goedkeuren van het beleidscontract van de Gemeentelijke Basisschool ‘De 
Wingerd’ en de Gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ met de vzw Vrij Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding Izegem 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117; 

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk V, afdeling 2, artikel 38; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de 
operationele doelstellingen voor de centra voor leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 betreffende het 
multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het 
gewoon of buitengewoon basisonderwijs een beleidscontract met een centrum voor 
leerlingenbegeleiding moet hebben; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 waarbij het 
beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding VCLB Izegem, goedgekeurd bij het 
besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2007, werd opgezegd op 17 december 2013 en er 
bijgevolg een nieuw contract moet worden afgesloten; 

Gelet op het overleg met de schoolraad op 6 februari 2014; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 24 maart 
2014 houdende goedkeuren van de wederzijdse intentieverklaring tussen de gemeente 
Ingelmunster en het vrij CLB van Izegem voor het gemeentelijk onderwijs; 

Gelet op het overleg met het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs op 23 april 
2014; 

Gelet op de onderhandelingen tussen het schoolbestuur, de schooldirectie en het vCLB 
leidend tot een ontwerp van beleidscontract 2014-2020, zowel voor de Wingerd als voor de Zon; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beleidscontracten van de Gemeentelijke Basisschool ‘De Wingerd’ en de 
Gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ voor de periode van 1 september 2014 tot 31 
augustus 2020 met het Vrij CLB Izegem worden goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 



 

 

7       Aanstellen van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de 
bestuursorganen van de vzw Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Izegem 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuren van het 

beleidscontract voor de Gemeentelijke Basisschool ‘De Wingerd’ en de Gemeentelijke BLO-school 
‘De Zon’ met de vzw Vrij CLB Izegem; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 maart 
2014 houdende goedkeuren van de wederzijdse intentieverklaring tussen de gemeente 
Ingelmunster en het vrij CLB van Izegem voor het gemeentelijk onderwijs; 

Gelet op de statuten van de vzw Vrij CLB Izegem; 

Overwegende dat in de intentieverklaring werd afgesproken dat de gemeente 
Ingelmunster 2 vertegenwoordigers kan afvaardigen naar de algemene vergadering van de vzw Vrij 
CLB Izegem; 

Overwegende dat in de intentieverklaring werd afgesproken dat de gemeente 
Ingelmunster, van de 2 vertegenwoordigers, 1 vertegenwoordiger kan voordragen als kandidaat 
voor de raad van bestuur van de vzw Vrij CLB Izegem; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: Mevrouw Martine VERHAMME, schepen, en mevrouw Saidja HELLEBUYCK, 
zorgcoördinator van de Ingelmunsterse gemeentescholen, worden afgevaardigd 
naar de algemene vergadering van de vzw Vrij CLB Izegem. 

artikel 2: Mevrouw Martine VERHAMME, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Vrij CLB Izegem. 

SOCIALE ZAKEN 

8       Goedkeuren van een engagementsverklaring inzake dementie 

De Raad, 
Gelet op de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens!’ die vanuit Vlaanderen in het 

teken van een genuanceerde beeldvorming rond dementie staat; 

Overwegende dat deze campagne de bedoeling heeft een ander beeld van dementie te 
verspreiden; 

Overwegende dat de campagne een beeld wil brengen dat personen met dementie een 
plaats geeft binnen de gemeenschap en ze niet laat verdwijnen achter de aandoening, een beeld 
dat realistisch is, met oog voor de beperkingen, maar ook voor de mogelijkheden van personen 
met dementie; 

Overwegende dat aan alle organisaties gevraagd wordt om een 
engagementsverklaring te ondertekenen en daarmee deze algemene intenties van de campagne te 
ondersteunen; 

Overwegende dat dit nodig is om het taboe dat nog steeds op dementie rust te 
doorbreken; 

Overwegende dat het OCMW en de gemeente, samen met het WZC Maria Rustoord, 
actief werken rond dementie als partner in het project ‘De Misthoorn’; 

Overwegende dat daarom deze intentieverklaring kan worden onderschreven; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De engagementsverklaring van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens!’ 
wordt onderschreven. 



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

9       Goedkeuren van de gemeenterekening voor het dienstjaar 2013 

De Raad, 

Gelet op 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 en latere 
aanpassingen; 

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 van maatschappelijk 
welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief 2014/3 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
betreffende de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen; 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2013, opgemaakt onder leiding van 
de financieel beheerder in overleg met het managementteam; 

Overwegende dat de rekening bestaat uit 3 verplichte onderdelen: 
 - Een beleidsnota 
 - Een financiële nota 
 - De samenvatting van de algemene rekeningen; 

Overwegende dat de jaarrekening wordt verduidelijkt door de toelichting van de 
jaarrekening; 

Overwegende dat de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van deze toelichting; 

Overwegende dat het dossier veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt 
besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd werd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Er wordt akte genomen van de toelichting van de jaarrekening 2013. 

artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid gestuurd. 



 

 

10      Goedkeuren van de 2e aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

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 en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 
22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende 
vaststellen van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2014 waarin de eerste 

budgetwijziging 2014 en de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Overwegende dat naar aanleiding van wijziging van bepaalde kredieten er tevens een 
aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 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 worden gestuurd. 



 

 

11      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/2 

De Raad, 

Gelet op 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 en latere 
aanpassingen; 

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 en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief 2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 22 
maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 waarin het initieel budget 
2014 en het initieel meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 april 2014 waarin de eerste 

budgetwijziging 2014 en de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2014/2 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze 
beslissing. 

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



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

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

Stand van zaken mogelijke overdracht voetbalvelden naar OMS Ingelmunster 

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

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke overdracht van de voetbalvelden naar 
OMS Ingelmunster? Is het bestuur daar nog mee bezig? Indien ja, hoever staat men daar mee en 
is er al overleg met de sportraad geweest. 

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

Wat de stand van zaken betreft kan ik meegeven dat het de bedoeling is om bij een volgende 
gemeenteraad een overeenkomst voor te leggen waarin de samenwerking tussen de gemeente en 
OMS Ingelmunster wordt geregeld. 
Deze samenwerking gaat dus een gans stuk verder dan een mogelijke overdracht van 
voetbalvelden zoals u in uw vraag suggereert, maar heeft als doel de financiering, de onderlinge 
taakverdeling en de wederzijdse engagementen vast te leggen. Dit zal leiden tot een sterke 
administratieve vereenvoudiging en het responsabiliseren van de voetbalvereniging voor die taken 
waar ze zelf voor wil instaan. 
Op dit moment wordt het akkoord dat werd bereikt bij overleg tussen de beide partijen, zijnde het 
gemeentebestuur en het bestuur van OMS Ingelmunster, geformaliseerd zodat het in de sportraad 
en de gemeenteraad kan worden behandeld en de overeenkomst vervolgens in werking kan treden. 

Dergelijke samenwerkingsovereenkomst past volledig binnen de visie van het meerjarig 
beleidsplan waarbij de gemeente de verenigingen zoveel mogelijk logistiek en financieel wenst te 
ondersteunen maar waarbij het initiatief vooral van de verenigingen zelf moet komen. 
Deze samenwerkingsovereenkomst zou daar een voorbeeld van moeten zijn en is aldus een eerste 

experiment. 

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

 
De heer Voorzitter sluit de zitting om 21:00 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter 

Dirk Debaere 

 
 
 


