
Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 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 geformuleerd worden, wordt dit verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 

OPENBARE ZITTING 

WONEN 

1       Aktename van het addendum bij de overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod 
tussen de gemeente Ingelmunster en de sociale huisvestingsmaatschappij De 
Mandelbeek cvba 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid; 

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; 

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

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 maart 2014 houdende de 
goedkeuring van de overeenkomst met De Mandelbeek voor de realisatie van sociaal woonaanbod; 

Overwegende dat de Vlaamse regering zich middels het addendum in bijlage aansluit 
bij deze overeenkomst; 

Overwegende dat ten gevolge hiervan de sociale woonactor voorrang krijgt bij de 
financiering van de nominatief in overeenkomst opgenomen projecten; 

Overwegende dat ten gevolg hiervan de gemeente voor de voortgangstoets 2014 geen 
bijkomende inspanningen moet leveren; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Akte te nemen van het addendum bij de overeenkomst realisatie sociaal 
woonaanbod tussen de gemeente Ingelmunster en de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek. 

artikel 2: Dit addendum wordt als bijlage gevoegd aan deze beslissing. 



 

 

PATRIMONIUM 

2       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 

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

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

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

Overwegende dat het goed op heden behoort aan Matexi NV om het verkregen te 
hebben jegens NV Immotel bij akte inbreng door fusie verleden voor notaris Antoon Dusselier te 
Meulebeke op achtentwintig december tweeduizend en vijf, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Kortrijk op vierentwintig februari tweeduizend en zes, nummer 65 –T – 
24/02/2006 – 02738; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/2004/112, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 8 april 2005; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2004 met betrekking 
tot de goedkeuring van de uitrustingswerken voor de verkaveling Immotel NV; 

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

Gelet op het plan met aanduiding van de gronden met kadastraal perceel sectie A 
nummer 679H, sectie A nummer 691 Y2 en sectie A nummer 690 L2; 

Gelet op de akte verleden onder voorbehoud, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

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

 Kadastrale gegevens Oppervlakte 

 Sectie Nummer 

 A 679H 4 a 7 ca 

 A 691Y2 23 a 40 ca 

 A 690L2 6 a 49 ca 

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

ONDERWIJS 

3       Goedkeuren van de aanpassingen in het schoolreglement voor de gemeentelijke 
basisschool “de Wingerd”  

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119; 

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, afdeling 3bis, artikel 37bis 
§4 3°,§7(cfr. hoofdstuk 14 in schoolreglement); 

Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 
van 2 april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse 
maatregelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en 
betreffende participatie op school; 



 

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 
schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de 
leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidige schoolreglement voor de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd, goedgekeurd op 21 januari 2014, aan actualisatie toe is; 

Gelet op het aangepaste model van schoolreglement van OVSG; 

Gelet op het ontwerp van schoolreglement, na wijziging; 

Gelet op het overleg met de schoolraad van 3 juni 2014; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het schoolreglement voor de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd wordt 
goedgekeurd, na wijziging en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 



 

 

VEILIGHEID 

4       Goedkeuren van de dotatie 2015 aan de politiezone MIDOW 

De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 
71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 

Gelet op het voorstel van politiebegroting 2015; 

Overwegende dat de dotatie 2015 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone 
MIDOW wordt vastgesteld op 736.356,00 euro in gewone dienst en 0,00 euro in buitengewone 
dienst; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in de 
politiebegroting, dienstjaar 2015, zijnde in gewone dienst 736.356,00 euro en in 
buitengewone dienst 0,00 euro, aan de politiezone MIDOW toe te kennen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge en aan de politiezone MIDOW. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5       Goedkeuren van de 3e 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; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2014 waarin de tweede 
budgetwijziging 2014 en de tweede 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 op dit punt wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De derde 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. 



 

 

6       Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/3 

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; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2014 waarin de tweede 
budgetwijziging en de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2014/3 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 

1       Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Sabine Dendauw, raadslid, bij mail van 
15 oktober 2014 

Invoeren nieuwe huisstijl. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Sabine DENDAUW, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Klopt het dat het gemeentebestuur bezig is met de introductie van een nieuwe huisstijl en, zo ja, 
wat is de stand van zaken? 

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

In het schepencollege van 31 maart 2014 werd aan het communicatiebureau Artex van Izegem de 
opdracht gegund voor de ontwikkeling van een huisstijl voor de gemeente en het OCMW van 
Ingelmunster tegen de onderhandelde kostprijs van 25.972,65 euro (BTW incl.). Artex kwam als 
laureaat uit een onderhandelingsprocedure die op 3 februari 2014 door het schepencollege werd 
ingeleid. Doel was om tegen het einde van 2014 de nieuwe huisstijl te kunnen voorleggen. 
De ontwikkeling van de huisstijl gebeurde via een methodologie die gebruikelijk is binnen deze 
sector. Eerst werd een uitgebreide analyse gedaan van de positionering van de gemeente en het 
OCMW van Ingelmunster aan de hand van het beleidsplan, de resultaten van een communicatie-
onderzoek van de Artevelde Hogeschool dat in de loop van 2012 werd uitgevoerd en op basis van 
een tiental diepte-interviews bij zogenaamde opinion leaders binnen onze lokale gemeenschap. 
Inmiddels werd de vormgeving van het nieuwe logo afgerond, waarbij op dit ogenblik de 
toepassing van dit logo op de verschillende dragers, die bepaald werden op basis van een 
prioriteitenlijst, wordt afgewerkt. 

Bedoeling is om de nieuwe huisstijl in primeur aan de gemeenteraad voor te stellen na afloop van 
de raadszitting op 23 december in een geheime zitting, waarna dit aan het brede publiek zal 
worden voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari 2015. 

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

 
De heer Voorzitter sluit de zitting om 20:45 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 


