
Zitting Gemeenteraad van 15 maart 2011 

 
AANWEZIG: 

Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, 
Marie-Thérèse Lapeere, Hilde Vankeirsbilck, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Wilfried Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt 
Windels, Francky Demaeght, Jan Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, Martine 
Verhamme, Werner Blondeel, Steven Bourgeois, Carine Geldhof, Raadsleden - ir. Dominik 
Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Aangezien er 
geen opmerkingen worden gemaakt, kan dit verslag als goedgekeurd beschouwd worden. 
 

OPENBARE ZITTING 

BRANDWEER 

1       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 
korps inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2004 – gemeenterekening 2003 

De Raad, 
Gelet op de brief in verband met de brandbeveiliging – te ontvangen aandeel van de 

gemeenten zonder korps – dienstjaar 2004 – gemeenterekeningen 2003 van de Federale 
Overheidsdienst openbare hulpverlening; 

Gelet op de bepalingen overeenkomstig artikel 16 van de wet van 20 juli 2005 
(Belgisch Staatsblad van 26 juli 2005) tot vervanging van artikel 10 van de wet van 31 december 
1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd bij wet van 15 januari 1999; 

Overwegende dat de kosten voor de gemeente 335.804,01 euro bedroegen, voor wat 
de rekening betreft van het jaar 2003; 

Overwegende dat de gemeente 31.395,24 euro als vergoeding moet betalen aan de Y-
centra; 

Overwegende dat 157.662,07 euro als toelage aan de gemeente wordt betaald door de 
gemeenten zonder korps, verminderd met het bedrag te betalen door de Z-korpsen; bijgevolg 
bedraagt de totale toelage 126.266,83 euro; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen wat betreft het aandeel dat het Z-centrum 
Ingelmunster ontvangt voor het dienstjaar 2004 – gemeenterekening 2003 – 
inzake brandbeveiliging – te ontvangen aandeel van de gemeente zonder korps, 
hetzij 126.266,83 euro. 

 
2       Geglobaliseerde aankoop van interventiematerieel voor de gemeentelijke 
brandweerdiensten – Financiële bijstand van de federale Staat – Aanpassing 
meerjarenplan 

De Raad, 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten 

inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones; 

Gelet op de verdeelsleutel die gehanteerd wordt in de hulpverleningszone Midden 
West-Vlaanderen, waar de gemeentelijke brandweerdienst van Ingelmunster deel van uitmaakt; 



 

 

Gelet op het bestaande meerjarenplan 2002–2006, voor de aankoop van materieel 
voor de brandweerdiensten met financiële bijstand door de Federale Staat; 

Overwegende dat er geen nieuw meerjarenplan diende te worden opgemaakt door elke 
brandweerdienst door de nakende hervorming van de civiele veiligheid; 

Overwegende dat er ook in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 verder gewerkt werd 
met het bestaande meerjarenplan; 

Overwegende dat er rekening dient te worden gehouden met het feit dat het materieel 
dat in de hulpverleningszone wordt aangekocht, op een rationele manier moet worden verdeeld 
over het grondgebied rekening houdend met de noden van de toekomstige brandweerzones; 

Overwegende dat er rekening dient te worden gehouden met de lijst van het minimum 
materieel, samengesteld door de Algemene Directie Civiele Veiligheid, die stelt dat indien dit 
materieel nog niet voorhanden is, dit prioritair te verwerven is; 

Gelet op het feit dat er bij de brandweerdienst van Ingelmunster momenteel slechts 1 
warmtebeeldcamera voorhanden is en dat er volgens de lijst van het minimum materieel 2 
dergelijke thermische camera’s dienen te zijn in een Z-korps; 

Overwegende dat het meerjarenplan wordt aangepast en dat er 1 thermische camera 
wordt toegevoegd aan de lijst; 

Gelet op de staatstussenkomst voor de aankoop van dienstkledij, dat via een nieuw 
koninklijk besluit zal worden vastgesteld in de loop van 2011 en wetende dat dit KB dwingend is 
tegen eind 2014; 

Overwegende dat het meerjarenplan wordt aangepast voor de aankoop van 
dienstkledij, die dringend aan vervanging toe is en tegen eind 2014 in de nationale stijl dient te 
zijn; 

Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 2: Het meerjarenplan, voor de aankoop van materieel voor de brandweerdiensten met 
financiële bijstand door de Federale Staat, van de brandweerdienst Ingelmunster 
wordt aangepast. 

artikel 3: Aan de provinciegouverneur, Dhr. Paul Breyne, wordt het akkoord met de 
toewijzing zoals opgenomen in het voorstel aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken, per brief bevestigd. 

 
3       Operationele Prezone Midwest – Goedkeuren overeenkomst betreffende de snelste 
adequate hulp 

De Raad, 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale 
afbakening van de hulpverleningszones waarbij in de provincie West-Vlaanderen de 
hulpverleningszone 2 volgende gemeenten omvat: Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, 
Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, 
Tielt en Wingene; 

Gelet op de brief zonder datum met referentie B100033982 van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de hervorming van de Civiele Veiligheid: 
Operationele Prezones – OPZ; 

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 23 november 2010 houdende 
goedkeuring van de overeenkomst voor deze prezone, die ondertussen door de Minister van 
Binnenlandse Zaken is erkend; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende toekenning van 
subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de 
gemeenten die een overeenkomstoperationele prezone sluiten met de Staat; 

Gelet op het voorstel van de prezoneraad, zoals besproken in de bijeenkomst van het 
Midwestoverleg op 22 februari 2011 om een overeenkomst af te sluiten betreffende de snelste 
adequate hulp binnen de operationele prezone;  



 

 

Gelet op artikel 221 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie 
van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de 
omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het 
principe van de snelste adequate hulp; 

Overwegende dat de omzendbrief van 9 augustus 2007stelt dat het aangewezen is om, 
wanneer de snelste brandweerdienst niet diegene is die territoriaal bevoegd is, toepassing te 
maken van het dubbel vertrek van de territoriaal bevoegde brandweerdienst en de snelste 
brandweerdienst; 

Overwegende dat de omzendbrief van 1 februari 2008 hieraan toevoegt dat niet 
systematisch gebruik dient te worden gemaakt van een dubbele uitruk en dat een uitdrukkelijke 
overeenkomst tussen de betrokken gemeenten voorrang heeft op de dubbele uitruk, op 
voorwaarde dat deze overeenkomst een efficiënte en afdoende hulpverlening waarborgt en deze in 
overeenstemming is met het principe van de snelste adequate hulp; 

Overwegende dat deze overeenkomst het mogelijk maakt dat er geen dubbele uitruk 
meer noodzakelijk is; 

Gelet op het voorstel van overeenkomst in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 4: De overeenkomst binnen de operationele prezone van de hulpverleningszone 2 
West-Vlaanderen (Midwest) betreffende de snelste adequate hulp goed te keuren. 

artikel 5: Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de voorzitter van de prezoneraad van 
hulpverleningszone 2. 

 









 

 

OPENBARE WERKEN 

4       Riolering Jan Breydelstraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de NV 
Aquafin 

De Raad, 

Gelet op het feit dat NV Aquafin een project ‘Herwaardering Meusbroekbeek – nummer 
22.183’ gepland heeft in de Jan Breydelstraat en Acaciaplein; 

Overwegende dat het aan te raden is ook de riolering te vernieuwen in het deel Jan 
Breydelstraat, richting Meulebekestraat; 

Overwegende dat de werken in algemeen belang en uit technische noodzaak best 
gelijktijdig kunnen uitgevoerd worden; 

Gelet op het feit dat de aanleg van rioleringen buiten het tracé van de collector een 
gemeentelijke bevoegdheid is; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door de NV Aquafin, om de 
projecten ‘Herwaardering Meusbroekbeek’ en aanleg riolering Jan Breydelstraat ten laste van het 
gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te voeren met NV Aquafin als opdrachtgevend 
bestuur, in bijlage; 

Overwegende dat de NV Aquafin al het studiebureau Demey uit Roeselare aangesteld 
heeft voor de studie van hoger vermeld project; 

Gelet op het addendum bij de overeenkomst van 15 mei 2008 omtrent de studie van 
het Aquafin-project 22.183 voor uitbreiding van de oorspronkelijke opdracht met het gemeentelijk 
project, in bijlage; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 6: De samenwerkingsovereenkomst met de NV Aquafin, om de projecten 
‘Herwaardering Meusbroekbeek’ en aanleg riolering Jan Breydelstraat ten laste van 
het gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te voeren met NV Aquafin als 
opdrachtgevend bestuur, wordt goedgekeurd. 

artikel 7: Het addendum bij de overeenkomst van 15 mei 2008 omtrent de studie van het 
Aquafin-project 22.183 met de NV Aquafin, voor uitbreiding van de oorspronkelijke 
opdracht met het gemeentelijk project, wordt goedgekeurd. 

 





























































































































































































 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
10 maart 2011 

Aangepaste parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Carine Geldhof, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Op de gemeenteraad van 24 januari 2008 deden wij een voorstel om in het centrum aangepaste 
parkeerplaatsen te voorzien voor dokters en thuisverpleging. In het centrum verschijnen steeds 
meer en meer appartementen die bewoond worden door oudere, hulpbehoevende mensen. Deze 
mensen moeten heel vaak beroep doen op thuisverpleging. Deze zorgverleners vinden echter vaak 
geen geschikte parkeerplaats. Vooral op marktdagen of tijdens begrafenissen zijn zij soms verplicht 
om fout te parkeren met een verkeersboete als gevolg. Daarom stelden wij voor om 
parkeerplaatsen voor kort parkeren te voorzien voor dokters en thuisverpleging. Onze toenmalige 
burgemeester De Clercq was ons voorstel heel genegen en antwoordde dat hij zou meekijken voor 
een oplossing. 
Mijn vraag is, worden er in het kader van de dorpskernhernieuwing maatregelen getroffen om het 
parkeerprobleem van dokters en thuisverpleging op te lossen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Er wordt verwezen naar een eerdere vraag in dit verband, waar toen door het College welwillend 
op gereageerd werd. 
Ondertussen werd ook het nodige opzoekingswerk gedaan in verband met de wettelijke 
mogelijkheden van dergelijk systeem. Het is alvast duidelijk dat een algemene regeling in de 
wegcode hiervoor de meest ideale oplossing zou zijn. Bij gebrek hieraan heeft een gemeente wel 
de mogelijkheid om een parkeerkaart uit te reiken volgends de bepalingen van het ministerieel 
besluit van 9 januari 2007. In dit geval moet de gemeenteraad bepalen aan welke categorieën van 
personen een dergelijke kaart kan worden uitgereikt. Vervolgens dient dit dan met een onderbord 
te worden aangegeven op de parkeerplaatsen die voor dit doel worden vrijgehouden. Zo zou het 
inderdaad de bedoeling zijn om voor zorgverstrekkers een specifieke parkeerkaart te voorzien. 
Bij het ontwerp voor de dorpskernvernieuwing op de Markt is er momenteel een blok van 4 
parkeerplaatsen voorzien voor specifieke doeleinden. Om te voldoen aan de wetgeving moeten 3 
daarvan worden voorbehouden voor personen met een handicap. Bij deze 3 plaatsen geldt dan niet 
het regime voor kortparkeren. De vierde plaats zou worden voorbehouden voor zorgverstrekkers, 
maar daar blijft het regime voor kortparkeren wel van toepassing. 
Ook aan de serviceflats van de Ermitage zou een dergelijke plaats worden voorzien van zodra de 
werken daar afgerond zijn. 

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

 
De heer Wilfried Vanacker, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2011 

Stand van zaken met betrekking tot de Lysbrug 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine Verhamme, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Enkele tijd geleden heeft mijn collega Rob Kindt dit punt eens aangekaart. Onlangs kreeg ik de 
opmerking van enkele inwoners dat de Lysbrug in geen goede staat meer is en vroegen deze 
mensen zich af wat er met de Lysbrug gaat gebeuren. Vandaar mijn vragen. 
Klopt het dat er reeds wat herstellingen aan de brug zijn uitgevoerd? 



 

 

Wat zal er in de toekomst gebeuren met de brug? Gaat ze verdwijnen of komt er een nieuwe 
voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal op deze plaats? 
Ik vroeg mij af of deze brug na de dorpskernvernieuwing zal blijven bestaan. Ik vind dat deze brug 
zeker zijn nut heeft en zijn dienst bewijst, daar er vele mensen gebruik maken van deze brug om 
zo van de ene helft van de gemeente naar de andere kant te komen zonder daarom langs het 
centrum te moeten komen. Ook sporters en recreanten maken veel gebruik van deze brug. Ik hoop 
dat de gemeente er alles zal voor doen om deze brug te behouden en zo nodig te pleiten voor een 
nieuwe voet en fietsersbrug. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Vorig jaar werd aan W&Z, beheerder van de Lysbrug, de vraag gesteld om deze brug te vervangen 
in het kader van de geplande werken in de dorpskern. 
Uit een brief van 16 juni 2010 van W&Z leren we dat zij niet wensen in te gaan op deze vraag. Ze 
stellen dat er voor de Lysbrug geen stabiliteitsproblemen zijn, zodat de brug perfect veilig kan 
worden gebruikt. Verder stelden zij herstellingswerken aan de traptreden in het vooruitzicht eind 
2010, die ondertussen werden uitgevoerd. Tenslotte zou er budget worden vrijgemaakt om de brug 
te herschilderen binnen de twee à drie jaar.  

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

 
3       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2011 

Skatepark 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Tijdens een vorige gemeenteraad heeft het Vlaams Belang gepeild naar de stand van zaken rond 
het skatepark. Jongeren zijn vragende partij voor een uitbreiding van het park en voor veiliger 
materiaal. 
Wanneer wordt hier werk van gemaakt? 
Klopt het dat Ingelmunster erover denkt om het ‘oude’ materiaal (skaterampen) van Izegem over 
te kopen, nu er in Izegem een nieuw skatepark is? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het aanleggen van het skatepark is één van de acties onder de prioriteit jeugdcultuur, opgenomen 
in het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Dit jaar zal er voor de zomer nog een gesprek plaatsvinden 
met zowel de skaters als de bmx‟ers, waarbij gepeild zal worden naar hun visie over de toekomst 
van het skatepark. 
Rekening houdende met wat dat gesprek oplevert, de budgettaire mogelijkheden en enkele 
randfactoren, zoals de nieuwe skate-infrastructuur in Izegem die veel mogelijkheden biedt en 
slechts op enkele kilometers van onze gemeente ligt, zal er, samen met de skaters en bmx‟ers, 
gekeken worden hoe dit dossier verder afgerond kan worden. 
Wat de aankoop van de oude skate-infrastructuur van Izegem betreft zijn er geen contacten 
geweest tussen onze jeugddienst en die van Izegem. De geruchten waar u naar verwijst zijn op 
speculatie gebaseerd. 

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

 



 

 

4       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2011 

Onkostennota’s 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Tijdens een bezoek aan het gemeentehuis kon ik alle uitgaven m.b.t. recepties en etentjes 
controleren. Daaruit bleek dat niet bij elke onkostennota duidelijk wordt vermeld waarvoor die 
uitgave diende. Het Vlaams Belang vraagt om dit in de toekomst anders aan te pakken door 
telkens een duidelijke vermelding (doel of reden) te vermelden. 
Hoe zal het gemeentebestuur het aanpakken om meer duidelijkheid aan deze uitgavenpost te 
geven (bijvoorbeeld, per onkostennota een formulier gebruiken waarop de naam van de indiener 
staat, datum en locatie etentje/receptie, reden uitgave en kostprijs)? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Zonder u het verwijt te willen maken dat u nogal populistisch bent, of zonder u het verwijt te willen 
maken dat u het bestuur in een negatief daglicht wil stellen door de term ‘etentjes’ te gebruiken, 
ook in uw lokale pennevruchten, zou ik durven de term “etentjes” vervangen door de term 
“zakenlunch”. Immers, zoals u het voorstelt, klinkt het als een avondje of middagje “uit” op kosten 
van de gemeente. Niets is minder waar. Elk bezoek aan een restaurant heeft een duidelijke 
professionele finaliteit, van het aanbieden van een maaltijd aan een auteur die een lezing komt 
geven in de bibliotheek (wat zelfs meestal contractueel is voorzien), over het aanbieden van een 
maaltijd aan een examenjury bij een selectieprocedure tot het aanwenden van een maaltijd in het 
kader van onderhandelingen met verschillende overheden en alle variaties die daartussen liggen. 
In het kader van de ontwikkeling van een interne controlesysteem, waar we in deze raad ook al 
melding van gemaakt hebben, werd in 2010 gestart met, onder andere, een procedure 
„restaurantkosten/receptiekosten‟. Personeelsleden en leden van het college, die om welke reden 
dan ook gaan lunchenn vermelden nu ook naam en reden van het restaurantbezoek. Dit zorgt 
ervoor dat we elke kost aan elk project zullen kunnen koppelen in de toekomst. Een kwestie van 
een nog beter financieel overzicht te krijgen per project. En zo maken we dat we klaar zijn in het 
kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. 

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

 
Overeenkomstig art. 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wijst de heer 
Robrecht Kindt, raadslid, op de verkeersonveilige situatie op 15 maart op de Markt naar aanleiding 
van de werken in het centrum. 
De heer Voorzitter geeft aan dat het gaat over een zeer tijdelijke situatie als gevolg van een eigen 
initiatief van de aannemer om bepaalde maatregelen te nemen inzake de verkeersafwikkeling op 
de Markt tijdens bepaalde werken tegen de afspraken met de werfleiding van de 
nutsmaatschappijen en de gemeente in. 
 
Overeenkomstig art. 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vraagt de heer 
Georges Barbary, raadslid, naar de stand van zaken in verband met de bouwovertreding (plaatsen 
afvalcontainer in bufferzone) bij een supermarkt. 
De heer Voorzitter geeft aan dat regularisatie hiervan onmogelijk is aangezien bij de vaststelling 
van het gemeentelijk RUP het bouwverbod in bufferzone gehandhaafd blijft. Verder is het 
handhavingsdossier ten aanzien van de bouwovertreding lopende. 
 
Overeenkomstig art. 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vraagt mevrouw 
Martine Verhamme, raadslid, naar de stand van zaken in verband met de gesprekken met de 
bewoners van de Nieuwstraat en de Doelstraat betreffende de verkeerssituatie. 
De heer Voorzitter geeft aan dat het overleg in een zeer constructieve sfeer is verlopen en dat 
bijkomende voorstellen nu verder in onderzoek zijn. Een advies van de verkeersdienst van Midow 
wordt verwacht. Van zodra dit wordt bekomen zullen de te nemen maatregelen worden uitgevoerd 
en aan de bevolking worden toegelicht. 



 

 

 
De heer Voorzitter sluit de zitting om 20:40 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 
 
 




