
 

 

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 

 
AANWEZIG: 

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

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
Zijn verontschuldigd omwille van ziekte, mevrouw Hilde Vankeirsbilck, schepen, en de heer 
Francky Demaeght, raadslid. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Beslissing tot het toepassen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 
2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de 
OCMW’s vanaf het financiële boekjaar 2013 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleid- 
en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, meer bijzonder art. 207; 

Overwegende dat art. 207 stelt dat de minister voor welbepaalde besturen een 
vroegere of latere datum van inwerkingtreding van dit besluit kan bepalen in afwijking van de 
algemene datum van inwerkingtreding die is vastgesteld op 1 januari 2014; 

Gelet op de brief van de gemeente en het OCMW van Ingelmunster van 18 juni 2010 
als antwoord op de brief van Minister Bourgeois van 12 mei 2010 betreffende de oproep tot 
kandidaatstelling als pilootbestuur voor het implementatietraject van de nieuwe beleid- en 
beheercyclus (BBC); 

Gelet op de brief van de gemeente en het OCMW van Ingelmunster van 8 december 
2010 als antwoord op de brief van Minister Bourgeois van 17 november 2010 betreffende de vraag 
naar de inwerkingtreding; 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW van Ingelmunster, in nauw onderling 
overleg en samenwerking, reeds van bij de aanvang ervoor geopteerd hebben het besluit van 25 
juni 2010 in werking te laten treden per 1 januari 2013 en daartoe de nodige voorbereidingen 
treffen en getroffen hebben voor een vlotte implementatie; 

Overwegende dat ter zake aan de leden van de gemeente- en OCMW-raad door de 
gemeentelijke administratie een informatievergadering werd aangeboden op 9 december 2010 en 7 
november 2011; 

Gelet op de brief van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur van 14 oktober 2011 die de gemeente en het OCMW vraagt dit engagement via een 
raadsbeslissing te bevestigen; 

Gelet op de beslissing ter zake te nemen door het OCMW van Ingelmunster op 30 
november 2011; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: De gemeente Ingelmunster, in samenwerking met het OCMW van Ingelmunster, 
stelt de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 
25 juni 2010 betreffende de beleid- en beheercyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vast op 1 januari 
2013. 

 
2       Beleid- en beheercyclus – Vaststelling van de beleidsdomeinen 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (BBC), meer bijzonder art. 5; 

Overwegende dat art. 5 stelt dat de beleidsrapporten van de nieuwe BBC gebruik 
maken van een indeling in beleidsdomeinen, zoals vastgesteld door de raad; 

Overwegende dat met beleidsrapporten wordt bedoeld het meerjarenplan, de 
aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging of de jaarrekening; 

Gelet op de beslissing van heden waarin de datum van indiensttreding voor BBC, in 
overleg en samenwerking met het OCMW van Ingelmunster, wordt vastgesteld voor de gemeente 
Ingelmunster; 

Gelet op het belang van de vaststelling van de beleidsdomeinen, aangezien deze 
beleidsdomeinen de structuur zullen bepalen van de beleidsrapporten, zoals die voor BBC zullen 
worden opgesteld; 

Overwegende dat bij de keuze van de beleidsdomeinen werd uitgegaan van: 

 De wettelijke verplichting tot opname van het beleidsdomein ‘Algemene financiering’, 

 De overeenstemming met het gemeentelijk organogram, 

 De synergie en het vermijden van overlap met de beleidsdomeinen van het OCMW, 

 Het beperken van een te hoog aantal beleidsdomeinen in functie van administratieve 
vereenvoudiging; 

Overwegende dat ter zake aan de leden van de gemeente- en de OCMW-raad door de 
gemeentelijke administratie een informatievergadering werd aangeboden op 7 november 2011; 

Gelet op het voorstel van beleidsdomeinen, met name: 

 I - INFRASTRUCTUREN 

 II - GEBIEDSWERKING 

 III - VRIJE TIJD 

 IV - ONDERWIJS 

 V - ALGEMEEN BESTUUR 

 VI - ALGEMENE FINANCIERING; 

Overwegende dat deze beleidsdomeinen in gebruik worden genomen bij de opmaak 
van het meerjarenplan en het budget voor 2013; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De lijst van beleidsdomeinen voor de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

3       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de financieringsvereniging Figga; 



 

 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 13 
oktober 2011 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 21 
december 2011; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Strategie voor het boekjaar 2012; 
2. Goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2012 en meerjarenbegroting; 
3. Kapitaalverhoging PUBLIGAS; 
4. Deelname in STORM FUND; 
5. Statutaire benoemingen; 

Overwegende dat PUBLIGAS Figga uitnodigt om in te tekenen op een 
kapitaalverhoging, dat deze kapitaalverhoging dient voor de financiering van de 
investeringsbehoeften van FLUXYS G en FLUXYS; 

Overwegende dat met de investeringen van PUBLIGAS in FLUXYS G en FLUXYS 
belangrijke strategische doelstellingen worden bereikt; 

Overwegende dat STORM een voorstel tot deelname formuleert dat past in de 
strategische doelstellingen van FIGGA; 

Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd te beraadslagen over de nieuwe 
strategische en financiële participatie STORM FUND zoals geagendeerd op de buitengewone 
algemene vergadering van 21 december 2011; 

Overwegende dat deze deelname geen impact heeft op het budget en de rekening van 
de gemeente; 

Overwegend dat ieder project ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de 
gemeenten; 

Overwegende dat de investering in STORM financieel gunstig beoordeeld wordt; 

Gelet op de motiveringsnota die bij de oproepingsbrief is gevoegd; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
Algemene Vergadering bepaalt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkering te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van Figga van 21 december 2011, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2012. 

artikel 3: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de voorziene activiteiten 
en de te volgen strategie 2012. 

artikel 4: Verzoekt FIGGA om in te tekenen op de geplande kapitaalsverhoging van Publigas 
voor 446 aandelen à 38.940 euro per aandeel voor een totaal bedrag van 
7.367.240 euro en onder de voorwaarden zoals beschreven in de begeleidende nota 
van Figga en in de motiveringsnota van Publigas die beide bij de oproepingsbrief tot 
voornoemde buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 zijn 
gevoegd. 

artikel 5: Verzoekt FIGGA om deel te nemen aan STORM FUND en te participeren in het 
kapitaal van dit financieringsinstrument van de STORM-groep, onder de 



 

 

voorwaarden die eveneens in voornoemde begeleidende nota van Figga beschreven 
staan. 

artikel 6: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 21 december 2011 op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 21 december 2011, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a 
Ravensteingalerij 3 bus 6, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 
4       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van wvi; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 
oktober 2011 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 7 
december 2011; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene vergadering van 20 mei 2011; 
2. Begroting 2012; 
3. Benoeming 2 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge; 
4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met 

raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde; 
5. Benoeming commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar en vaststelling 

jaarbezoldiging; 
6. Mededelingen. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 
7 december 2011 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van wvi van 7 december 2011 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 7 
december 2011 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
5       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
oktober 2011 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 12 
december 2011; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 



 

 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2012; 
2. Goedkeuring begroting 2012; 
3. Varia; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 12 december 2011 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 12 december 2011 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 
12 december 2011 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
6       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 
GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 oktober 2011 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 21 december 2011 in Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur vastgelegde agenda van voormelde 
Buitengewone Algemene Vergadering: 
1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2012 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2012; 
2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – bekrachtiging; 
3. Statutaire benoemingen; 
4. Statutaire mededelingen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd 
overgemaakt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 21 december 2011. 

artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de algemene vergadering van GASELWEST op 21 
december 2011, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 4: Onderhavige beslissing over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
terzake en ervan kennis te geven aan de intercommunale vereniging Gaselwest 
(secretariaat), p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 
Mevrouw Martine Verhamme, raadslid, komt binnen in de raadszaal en neemt deel aan de zitting. 
 
7       Toetreding tot de dienstverlenende vereniging CIPAL 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
(hierna DV CIPAL genoemd) van 2 april 2009; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek overeenkomstig art. 32 van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking blijkt dat een toetreding tot de DV CIPAL 
aangewezen is; 

Overwegende dat de DV CIPAL tot doel heeft "de studie, de organisatie en de promotie 
van de informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers"; 

Gelet op de rechten verbonden aan het lidmaatschap van de DV CIPAL, o.m. op het 
vlak van medezeggenschap en inspraak in het door de DV CIPAL gevoerde beleid en op het vlak 
van het mede-eigenaarschap van de activa van de DV CIPAL; 

Overwegende dat door de toetreding tot de DV CIPAL de gemeente Ingelmunster mee 
kan genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak 
tussen talrijke gemeentebesturen, OCMW-besturen en andere openbare besturen; 

Overwegende dat de DV CIPAL beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief 
aanbod van ICT-oplossingen voor de verschillende diensten van de gemeentebesturen en tevens 
instaat voor de opleiding van het personeel en de begeleiding van de aangesloten gemeenten; 

Overwegende dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband als publiek 
rechtspersoon een betere garantie biedt op het vlak van het verzekeren van de continuïteit van de 
aangeboden diensten; 

Overwegende dat de toetreding tot de DV CIPAL voor de gemeente Ingelmunster 
mogelijkheden schept om de werking van de gemeente efficiënter, rationeler en sneller te laten 
verlopen; 

Overwegende dat aan de gemeente Ingelmunster bij de voorgenomen toetreding 
overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de DV CIPAL een kapitaalplaatsing zal worden 
gevraagd van 2.750,- euro, na aanvaarding door de algemene vergadering van de DV CIPAL van 
het lidmaatschap; dat deze kapitaalplaatsing overeenkomt met het aantal inwoners, zoals 
opgenomen in de meest recente publicatie van het Belgisch Staatsblad, zijnde 10.641 
vermenigvuldigd met 0,25 en afgerond naar een hoger honderdvijfentwintigtal; 

Overwegende dat op art. 10414/742-53 van het budget 2012 de nodige kredieten 
werden voorzien; 

Overwegende dat door deze kapitaalplaatsing de gemeente 22 aandelen zal 
verwerven; 

Overwegende dat de gemeente door toetreding vertegenwoordigd zal zijn in de 
algemene vergadering van de DV CIPAL overeenkomstig artikel 35 van de statuten van de DV 
CIPAL; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 
en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en op artikel 253, §1, 10° inzake het algemeen 
bestuurlijk toezicht; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op het feit dat de fracties van De Brug en het VB tegen dit punt wensen te 
stemmen; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

artikel 1: De statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL goed te keuren. 

artikel 2: Toe te treden tot deze vereniging, voor de duur van haar bestaan. 

artikel 3: De voorziene kapitaalplaatsing van 2.750,- euro te doen, na opvraging door CIPAL. 

artikel 4: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit toetredingsbesluit over te maken 
aan CIPAL. 

artikel 5: Kopie van het besluit te verzenden aan de provinciegouverneur. 

artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit 
besluit. 

 



 

 

BRANDWEER 

8       Openverklaring van de betrekking van kapitein bij de gemeentelijke brandweer te 
begeven bij bevordering 

De Raad, 
Gelet op zijn beslissing van 24 mei 2011, houdende wijziging van het grondreglement 

voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en vaststelling coördinatie van bedoeld 
grondreglement; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- 
en bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoemingsvoorwaarden voor de officieren van de 
openbare brandweerdiensten, hoofdstuk III – Officieren-vrijwilligers, Afdeling III, art. 41 t.e.m. art. 
44bis; 

Overwegende dat het officierenkorps momenteel bestaat uit één luitenant en twee 
onderluitenanten, waarvan er, volgens het grondreglement, 4 mogen zijn in de graad van: 
- 1 kapitein, 
- 3 luitenanten en/of onderluitenanten; 

Overwegende dat de functie van kapitein tot op vandaag onbezet is, kan de betrekking 
van kapitein vacant verklaard worden; 

Gelet op art. 41 tot en met artikel 44bis en artikel 45 ban het Koninklijk Besluit van 19 
april 1999 met betrekking tot de toegang tot hogere graden dan die van onderluitenant-vrijwilliger; 

Overwegende dat er leden van het korps in aanmerking komen om tot kapitein 
bevorderd te worden; dat het derhalve aangewezen is dat deze betrekking bij bevordering te 
begeven is; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De betrekking van kapitein bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps wordt 
vacant verklaard en is bij bevordering te begeven. 

artikel 2: De bevorderingsvoorwaarden tot kapitein bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps te Ingelmunster worden vastgesteld als volgt: 
De officieren-vrijwilligers van de dienst kunnen zich gegadigde stellen voor de 
bevordering tot Kapitein-vrijwilliger, mits zij aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

a. Inwoner zijn van de Europese Unie; 

b. Ten minste 3 jaar graadanciënniteit tellen bij het brandweerkorps of bij gebrek aan 
kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de onmiddellijk lagere graad dan die 
van de vacant verklaarde betrekking en die minder dan 3 jaar graadanciënniteit 
tellen; 

c. Een gunstig verslag van de burgemeester hebben verkregen; 

d. Houder zijn van het brevet crisis-situatiebeheer en van het brevet dienstchef, 
uitgereikt in het kader van door de Staat ingericht onderwijs inzake brandweer. 

artikel 3: De kandidaturen dienen uiterlijk op 30 november 2011 om 12 uur ’s middags toe te 
komen. Zij dienen rechtstreeks en per brief aan de heer Burgemeester gericht te 
worden. 

 

BEGROTING 

9       Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2010 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 19 oktober 2011 

betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 21 oktober 2011 van de heer Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 2010; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2010 van de gemeente Ingelmunster. 

 

BEGROTING - POLITIE 

10      Goedkeuring van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van de politiezone MIDOW voor 
het boekjaar 2010 

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 29 juni 2008 tot wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de 
gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; waarbij de toepassing van 
het koninklijk besluit van 7 april 2005 verlengd wordt tot eind 2008; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 8 november 2010 houdende de 
goedkeuring van de verdeelsleutel tot bepaling van het aandeel in de globale gemeentelijke dotatie 
in de politiebegroting 2011; 

Gelet op het voorstel van begrotingswijziging, met nummer 1 en 2 voor het dienstjaar 
2011; 

Overwegende dat beide begrotingswijzigingen geen invloed hebben op de dotatie aan 
de politiezone MIDOW; 

Overwegende dat de dotatie 2011 ook na de twee begrotingswijzigingen voor de 
gemeente Ingelmunster in de politiezone MIDOW wordt vastgesteld op 770.900 EUR in gewone 
dienst en 0,00 EUR in buitengewone dienst; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de begrotingswijzigingen nrs 1 en 2 2011 van de 
politiezone MIDOW.  

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. 

 

OCMW 

11      Kennisname budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2011 van het OCMW 
Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op artikel 148 §2 en §3, artikel 150 en artikel 156 van het decreet betreffende 

de organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat het budget en de budgetwijziging onderworpen zijn aan het toezicht 
van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de budgetwijziging II van het OCMW werd vastgesteld door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn op 26 oktober 2011; 

Overwegende dat de budgetwijziging de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt en past 
binnen het vooropgesteld meerjarenplan van het OCMW;  

Overwegende dat de wijziging van het investeringsbudget hoofdzakelijk te maken 
heeft met de aankoop van de kinderopvang en de uitbreiding van het sociaal huis; 

Overwegende dat de bijkomende investeringen gefinancierd worden met leningen; 

Overwegende dat de budgetwijzing II 2011 onderworpen is aan de aktename door de 
gemeenteraad indien de wijziging nog steeds past binnen het vooropgesteld meerjarenplan; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging II 2011 van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 



 

 

artikel 1: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Marleen D’Hondt, raadslid, bij mail 
van 26 oktober 2011 

Voorzien strooizout 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Marleen D’Hondt, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Ieder jaar opnieuw wachten verschillende gemeenten veel te lang om een voorraad strooizout aan 
te kopen en laten ze zich verrassen door een plotse winterpiek. Volgens een zoutleverancier laten 
overheden in hun contracten opnemen dat de leverancier binnen de 24 uur moet kunnen leveren, 
maar logistiek is dat soms niet haalbaar. Sommige gemeenten komen dan dagelijks om 1 ton zout, 
die ze met twee in een bestelwagen laden. We trappen hier een open deur in als we stellen dat het 
veel te laat is om in actie te komen als het al sneeuwt. Preventief handelen en een voorraad 
aanleggen is dan ook de boodschap waar de leveranciers al jarenlang op hameren maar ze worden 
niet steeds gehoord. In het buitenland bestelt men dooizout in de zomer of in het najaar, in ons 
land pas als het sneeuwt. Begrijpelijk dus dat de zoutleveranciers dan de bestellingen niet meer 
kunnen opvolgen. 
Heeft Ingelmunster al haar zoutvoorraden gecontroleerd? Werd reeds een bijbestelling geplaatst? 

De heer Voorzitter geeft daarop het volgende antwoord. 

Vooraleer concreet in te gaan op uw vraag, wil ik toch wel even schetsen hoe de voorbije jaar in 
onze gemeente gladheid werd bestreden. De laatste 2 winters waren extreem hard en lang, in 
vergelijking met, bijvoorbeeld, drie jaar terug waar in onze gemeente toen slechts 2 maal werd 
gestrooid (extreem zacht). In een normale winter zijn er geen bevoorradingsproblemen. Enkel bij 
die extreme omstandigheden bleek dat sommige gemeentes minder goed waren voorbereid. 
In functie van het type strooier waar Ingelmunster over beschikt, werken wij met zout in bigbags 
van 1.250 kg. Dit systeem zorgt ervoor dat de strooier makkelijk gevuld kan worden en dat het 
zout binnen gestockeerd kan worden, waardoor het zout makkelijk verwerkbaar blijft en niet 
klontert, zodat het strooisysteem niet verstopt. De gemeente is niet uitgerust voor stockage in bulk 
buiten omdat het normale verbruik per winter in onze relatief kleine gemeente te beperkt is om die 
zware investeringen te verantwoorden. 
Het effectieve strooien gebeurt volgens een goedgekeurd strooiplan. Zo heeft het schepencollege in 
zitting van 19 augustus 2011 het strooiplan voor de komende winter 2011-2012 goedgekeurd. Dit 
omvat een basisronde met alle gemeentewegen die een verbindend en/of ontsluitend karakter 
hebben. Bij langdurige wintertoestanden wordt die ronde uitgebreid met de lokale wegen die een 
toegang gevend karakter hebben. De gewestwegen worden gestrooid door het Agentschap Wegen 
en Verkeer. Hoewel we de afgelopen jaren nooit zonder zout zijn gevallen – wat ik wil benadrukken 
-, hebben we dit jaar ervoor geopteerd om bij de contractbespreking voor komende winter een 
clausule op te nemen van zoutgarantie voor de vier wintermaanden (december-maart). Dit houdt 
in dat we, per maand, een gereserveerd volume van 50 ton (= 20 strooibeurten) hebben die voor 
onze gemeente gegarandeerd beschikbaar is. Het bestelvolume kan ook in een kortere periode 
opgenomen worden, indien dit nodig zou blijken. Deze overeenkomst werd door het schepencollege 
goedgekeurd in zitting van 5 augustus 2011. 
Tenslotte wil ik nog meegeven dat het strooien van wegen bij vorst een inspanningsverbintenis van 
het openbaar bestuur is en geen resultaatsverbintenis. De gemeente doet, met andere woorden, 
alles wat in haar mogelijkheden ligt om de wegen zo goed als mogelijk berijdbaar te houden. 

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

 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
6 november 2011 

Gemeentelijke Holding 



 

 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Werner Blondeel, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige 
vereffening gaat. Daartoe dient een buitengewone aandeelhoudersvergadering de Gemeentelijke 
Holding te ontbinden en vereffenaars aan te stellen. In principe gebeurt dat op 7 december 
aanstaande. 
Er circuleren berichten dat bij een faillissement of vereffening met een negatief eigen vermogen 
het onmogelijk is om de verliezen die een aandeelhouder lijdt, te claimen. Dit klopt echter niet 
helemaal. De vennootschap die in vereffening gaat en de individuele benadeelden (zoals onze 
gemeente) kunnen immers de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk stellen voor fouten 
die ze als bestuurder gemaakt hebben. Dit kan in het bijzonder wanneer de bestuurders niet 
handelden zoals dat van een redelijk, voorzichtig, vooruitziend bestuurder mag worden verwacht. 
Uit de onthullingen die sedert de beslissing van de raad van bestuur om de vereffening aan te 
vragen naar boven zijn gekomen, blijkt dat er in de Gemeentelijke Holding zaken zijn gebeurd die 
niet redelijk, voorzichtig en vooruitziend kunnen worden genoemd. 
Is het in overeenstemming met de algemene zorgvuldigheidsnorm dat de Gemeentelijke Holding 
meer dan 1 miljard euro leent van Dexia, terwijl ze al meer dan 1 miljard in het krijt stond bij 
Dexia, waarvoor de overheid zich ondertussen borg had gesteld? Zo lijkt het ook niet in 
overeenstemming te zijn met het voorzichtigheidsprincipe dat de Gemeentelijke Holding, 
bijvoorbeeld, geld ging lenen bij Dexia om met dat geld Dexia-aandelen te kunnen kopen bij de 
reddingspoging in september 2008, waarbij toen Dexia-aandelen als onderpand voor de lening 
werden gegeven. Bovendien heeft de Gemeentelijke Holding de aandeelhouders gedurende jaren 
niet correct ingelicht. Zo werd in de jaarrekeningen 2007 en 2008 niet vermeld dat er 50 miljoen 
euro in gestructureerde producten van het hefboomfonds Cheyne was gestopt. Pas in 2009 kwam 
Cheyne voor in de jaarrekening, na een eis van de commissaris-revisor, maar nog steeds zonder 
uitleg. Werd bovendien niet een brief gestuurd naar de Nationale Bank waarin werd gemeld dat de 
Holding in grote problemen zat, zonder die informatie aan de aandeelhouders te verstrekken? 
Nochtans is het verplicht aandeelhouders volledig en correct te informeren. Het schrijven van 
putopties is zeer risicovol: een mogelijk verlies kan vele malen groter zijn dan een mogelijke winst 
als de beurs daalt. Alhoewel de Gemeentelijke Holding reeds in 2004 putopties schreef, kwamen 
pas in 2008 een aantal opties boven water. Voor de optiecontracten die nu bekend zijn, moet de 
Gemeentelijke Holding nog 99,9 miljoen euro ophoesten. 
Om de belangen van de gemeenten, ook van Ingelmunster, veilig te stellen en alle rechten te 
vrijwaren is het noodzakelijk dat de vertegenwoordigers van de gemeenten op de buitengewone 
aandeelhoudersvergadering waarop de Holding in vrijwillige vereffening gaat, de bestuurders geen 
kwijting verlenen en de gemeenten een advocaat aanstellen. 

Daarom legt het Vlaams Belang onderstaand tweeledig voorstel van beslissing ter stemming voor 
aan de raad. 
1. De vertegenwoordiger van onze gemeente zal op de buitengewone aandeelhoudersvergadering 
van de Gemeentelijke Holding het woord nemen en aanklagen dat de bestuurders van de 
Gemeentelijke Holding niet hebben gehandeld als redelijke, voorzichtige en vooruitziende 
bestuurders. De vertegenwoordiger van onze gemeente zal de jaarrekening van de Gemeentelijke 
Holding niet goedkeuren en geen kwijting verlenen aan de bestuurders. 

2. De gemeenteraad van Ingelmunster beslist onmiddellijk een advocaat aan te stellen opdat al het 
nodige zou worden gedaan om de belangen van de gemeente ten aanzien van de Gemeentelijke 
Holding veilig te stellen. Er dient door de advocaat alleszins een brief in die zin verstuurd te 
worden. 

De heer Voorzitter geeft daarop het volgende antwoord. 

Alvorens uw punt met tweeledige vraag ter stemming aan de raad wordt voorgelegd, wil ik u eerst 
een reactie geven op uw toelichting en motiveren waarom we niet akkoord zijn met uw voorstellen 
met betrekking tot de buitengewone aandeelhoudersvergadering. 
Het lijkt me daarbij aangewezen een aantal aspecten in een historisch perspectief te plaatsen, want 
het is altijd heel makkelijk te oordelen over beslissingen uit het verleden met kennis van het nu. 
In 1860 werd het Gemeentekrediet opgericht met als doel kredieten te verstrekken aan 
gemeenten. Tot 1948 was het zo dat gemeenten die bij het Gemeentekrediet een lening opnamen 
daarvan 5% moesten afstaan voor kapitaalsopbouw van de bank. In ruil daarvoor kregen 
gemeenten aandelen, wat verklaart hoe gemeenten bezitter werden van aandelen van het 
Gemeentekrediet. Nadien werd voor het verwerven van kapitalen die vervolgens weer als lening 



 

 

konden worden verstrekt, gewerkt met deposito’s van lokale besturen maar ook meer en meer van 
burgers, zodat het Gemeentekrediet alsmaar meer op een gewone bank begon te lijken. 
In de jaren 1970-’80 ging het Gemeentekrediet de activiteiten verder verruimen en verbreden, 
omdat de vrees bestond dat de bank in de globale evolutie van de bankensector dreigde te 
verdwijnen of overgenomen te worden, indien niet werd verruimd en verbreed. Zo zou een heel 
specifieke dienstverlening naar de lokale besturen toe die inmiddels heel uitgebreid was 
opgebouwd, onder druk komen te staan. Aldus ontstond Dexia, als beursgenoteerde bank, in 1996 
via een partnerschap met het Franse Crédit Local de France. Bij die fusie werd duidelijk gesteld dat 
Dexia haar rol tegenover de lokale besturen moest blijven vervullen zoals voordien het 
Gemeentekrediet dat deed. Dit kwam zowel tot uiting in het businessplan als in de samenstelling 
van de beheersorganen. De Gemeentekrediet-aandelen van de lokale besturen werden verzameld 
in de Gemeentelijke Holding die uiteindelijk instond voor ongeveer 14% van Dexia, waar dat van 
bij de start ongeveer 60% was. 
Van bij de start in 1997 tot in 2008 leverde Gemeentelijke Holding aan de gemeenten een steeds 
toenemend dividend samen met de opbrengsten van de beursgang en de opbrengsten van de 
verkopen van aandelen (daling van 60% tot 14%), bijna 2,5 miljard euro. Voor de lokale besturen 
een winstgevende zaak, echter met toen al een aantal zeer kritische bedenkingen. De lokale 
besturen zaten op een zeer rendabel vermogen, maar dat vermogen was zo goed als 
onverhandelbaar. De operatie die daartoe in 2000 werd gestart waarbij de Gemeentelijke Holding 
Dexia-aandelen in Dexia-certificaten omzette (bij een aandeel heeft de houder zowel het 
dividendrecht als het stemrecht, bij verkoop van een certificaat wordt enkel het dividendrecht 
vervreemd en niet het stemrecht), leverde op dat vlak weinig op voor de verhandelbaarheid. Zelfs 
al hadden lokale besturen inhoudelijk vragen over de koers van de Gemeentelijke Holding, eruit 
stappen was praktisch onmogelijk. 

De gemeente Ingelmunster bezat in 2008 voor een bedrag van 212.496 euro aan Dexiaaandelen 
en voor 342.911 euro aan Dexia-certificaten. Deze participatie bracht tot 2008 bijna 1.400.000 
euro aan dividenden op. 

In de loop van de jaren veranderde de Gemeentelijke Holding in een bedrijf dat eerst uitsluitend in 
Dexia participeerde tot een vennootschap met belangen in meerdere sectoren. Op zich was dat 
zeer goed, immers diversificatie is de beste vorm van risicospreiding. Het probleem was echter dat 
deze diversificaties niet werden betaald met middelen afkomstig van de eigen aandeelhouders, 
maar wel via leningen met Dexia-aandelen als onderpand. Het idee hier achter was dat de kostprijs 
van de schulden steeds wel lager ging uitvallen dan de opbrengst van de participaties. Achteraf 
gezien dus bleek dit fundamenteel verkeerd. 
Met de eerste bankencrisis in 2008 kwam het Dexia-aandeel dermate onder druk te staan dat de 
schuldpositie van de Gemeentelijke Holding stilaan onhoudbaar werd. De oplossing werd gezien in 
een kapitaalsverhoging bij de aandeelhouders en een herschikking van de Dexia-aandelen. In die 
dertien jaar dat de Gemeentelijke Holding bestond was het de eerste keer dat de aandeelhouders 
werd gevraagd om te herkapitaliseren. Op zich geen abnormale vraag tot tegenprestatie in deze 
moeilijke periode gelet op de opbrengsten die over deze periode werden gehaald. 
De formule die werd uitgewerkt zorgde ervoor dat de kapitaalsverhoging zeer aantrekkelijk was, 
ten eerste, door het voorzien van een tienmalig dividend van 13% voor de aankoop van preferente 
aandelen van de Gemeentelijke Holding, ten tweede, door het omzetten van Dexia-certificaten in 
preferente Dexia-aandelen. Door deze operatie kwamen de bestaande aandelen in de 
Gemeentelijke Holding onderaan de rangorde bij het verstrekken van dividenden. Een bijkomende 
stimulans om toe te treden tot de kapitaalsverhoging. Het in het vooruitzicht gestelde dividend van 
13% was zo gekozen dat gemeenten die de inleg voor de preferente Gemeentelijke Holding-
aandelen niet konden betalen en daarvoor wilden lenen, met hun verwachte dividenden deze lening 
konden afbetalen. 

Na de kapitaalsverhoging was de situatie voor Ingelmunster als volgt. De gewone aandelen 
Gemeentelijke Holding ten bedrage van 212.496 euro (die enkel recht gaven op dividend na het 
uitbetalen van de 13% dividend voor de preferente aandelen A van de Gemeentelijke Holding). De 
nieuw aangekochte Aandelen A Gemeentelijke Holding van 142.868 euro en de Aandelen B 
Gemeentelijke Holding voor 147.456 euro (omzetting van de oude Dexiacertificaten met verlies 
aangezien de Dexia-koers inmiddels zo gezakt was). In 2010 gaven de Aandelen A en B een 
dividend van 22.156 euro. 

Bij de ontmanteling van Dexia, als gevolg van de tweede bankencrisis, kreeg de Gemeentelijke 
Holding de fatale slag toegediend. De Gemeentelijke Holding, die aandeelhouder werd van de 
restbank, werd immers verplicht de reële waarde van het inmiddels bijna waardeloos Dexia-
aandeel in de boeken op te nemen, waar dat voordien gewaardeerd stond aan 8,26 euro per 



 

 

aandeel. Daardoor kwam de Gemeentelijke Holding met een balanstekort te staan van ongeveer 
900 miljoen euro. Als gevolg daarvan werd beslist de Gemeentelijke Holding via een geleidelijke 
vereffening op te doeken. Beslissing daartoe is voorzien op een Buitengewone 
Aandeelshoudervergadering op 7 december 2011. In het akkoord dat daartoe heeft geleid werd 
afgesproken dat individuele aandeelhouders niet zouden worden aangesproken om de niet-gedekte 
schulden op te hoesten. 

Voor Ingelmunster heeft dat tot gevolg dat de aandelen van de Gemeentelijke Holding verdwijnen 
van de balans, waardoor in de toekomst geen dividenden meer zullen worden bekomen. Budgettair 
valt dit, al bij al, nogal mee, aangezien de laatste jaren met dergelijk scenario al rekening werd 
gehouden. Spijtig natuurlijk ook van de inleg van 142.868 euro die in 2009 werd betaald voor de 
kapitaalsverhoging die enkel in 2010 ruim 22.000 euro dividend opbracht. Als je de waardeloos 
geworden investering van 120.000 euro afzet tegenover de uitgebreide dividenden (bijna 
1.400.000 euro) die in de geschiedenis van de Holding werden verkregen, kan je niet stellen dat dit 
verhaal ongunstig was voor de gemeente, integendeel, alleen jammer dat het geen happy end 
kende. 

Met dit in het achterhoofd kunnen we stellen dat het aanstellen van een raadsman voor de 
begeleiding van de vereffening van de Holding onverantwoorde kosten zouden zijn, aangezien 
akkoord werd gekomen dat de gemeenten niet zullen moeten instaan voor de verliezen. Bovendien 
hebben we niet de intentie om aanwezig te zijn op de Buitengewone Aandeelshoudersvergadering, 
aangezien onze aanwezigheid daar geen enkele meerwaarde nog kan hebben. 

Vandaar vragen wij aan de gemeenteraad om te stemmen over uw voorstel. 

Overwegende dat de fractie van De Brug niet aan de stemming deel wenst te nemen en zich dus 
onthoudt. 

De gemeenteraad, 
Yves Vercruyse, burgemeester; Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie-Thérèse Lapeere, Eric 
D’Hoop, Geert Verstraete, schepenen; Marnick Goossens, Ann Defour, Steven Bourgeois, Els 
Leysen, Werner Blondeel, Veerle Declercq, Marleen D’hondt, raadsleden; 
Keurt, met 11 stemmen tegen en 2 stemmen voor, de voorstellen van de heer Werner Blondeel af 
en gaat over tot het volgende punt op de agenda. 

 
3       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
10 november 2011 

Verkeerssituatie Rozestraat 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Robrecht Kindt, raadslid, die het volgende toelicht. 

Ook al op de gemeenteraden van september en oktober kwamen we tussen in verband met de 
verkeerssituatie in de straat, die heel wat bijkomend, ook zwaar verkeer te slikken krijgt door de 
omleidingen veroorzaakt door werken aan de rotonde Vlietmanstraat/Gentse Heerweg in Izegem 
en in de Stationstraat in Ingelmunster. Op beide vorige raden signaleerden we reeds de drukte, de 
soms te hoge snelheden, de aanwezigheid van zware tractor-opleggercombinaties op daarvoor 
totaal ongeschikte landbouwwegen. Toen reeds drongen we aan op maatregelen. 
Op vandaag zien we nog steeds niets gebeuren, hoewel men ons vorige maand op deze raad als 
antwoord gaf dat de verkeersdienst van Midow er snelheidsmetingen aan het doen was. Blijkbaar 
gaat men ervan uit dat 90 km/u. hier niet alleen de toegelaten, maar ook de aangewezen snelheid 
is, want resultaten of maatregelen blijven onbestaande. 
Mogen wij er in deze context op wijzen dat we reeds herhaaldelijk wezen op het gelijkaardig 
karakter van de Rozestraat en de Krekelstraat, die beide niet alleen bewonersverkeer verwerken, 
maar ook verbindingsverkeer naar Meulebeke of Izegem/Lendelede. Voor de Krekelstraat haalden 
we onze slag thuis en stelde het schepencollege eerder al een snelheidsbeperking in. We begrijpen 
niet, zeker niet in de huidige omleidingscontext, dat vergelijkbare maatregelen niet getroffen 
worden voor de Rozestraat. 
Ondertussen signaleerden bewoners ons reeds op 24 oktober een ongeval met een bejaarde fietser 
die door een haastige automobilist van de sokken gereden werd en krijgt de buurt ook regelmatig 
staaltjes van verkeersagressie te zien en te horen in de flessenhals Rozestraat-Lokbeekstraat. 



 

 

Vandaar de vraag naar vertragende en beveiligende maatregelen zolang Ingelmunster blijft 
gevangen zitten in een strop van omleidingen. 

De heer Voorzitter geeft daarop het volgende antwoord. 

Zoals afgesproken werden anonieme metingen uitgevoerd in de Rozestraat ter hoogte van 
huisnummer 109. De metingen vonden plaats tussen 27 september en 14 oktober gedurende 17 
dagen om een realistisch beeld te kunnen vormen. De resultaten leren ons dat 4,45 % sneller rijdt 
dan 70 km/h en er een goeie 6 % zwaar verkeer vastgesteld wordt. Gelet op het type weg en de 
geldende wetgeving is dit dus zeker niet onaanvaardbaar. Landbouwwegen zijn er nu één maal om 
te gebruiken voor landbouwtransport (weliswaar met steeds zwaardere voertuigen). Anderzijds laat 
de verkeerscode toe dat er 90 km/u mag gereden worden. De vaststelling geven op dat vlak 
duidelijk een genuanceerd beeld (met de gebruikelijke uitzonderingen - particuliere gevallen). 
Met de invoering van de zone tonnagebeperking in het voorjaar van 2012 wensen we dan ook het 
niet plaatselijk verkeer te weren uit deze omgeving. 
Bijkomende maatregelen worden ingevoerd na objectieve metingen (cfr. Krekelstraat). In dit geval 
is er dus geen reden om die in te voeren. Een bijkomende factor is het tijdelijke karakter. Door de 
werken in Izegem is het aantal bewegingen in de buurt vanzelfsprekend toegenomen. Begin 
december echter zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn van uit de Gentse Heerweg naar de 
Vlietmanstraat (geregeld met verkeerslichten) en zullen ook de werken aan de Dam afgewerkt zijn, 
wat de mobiliteit rond Izegem te goede zal komen. 

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

 
4       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail 
van 10 november 2011 

Subsidiereglement groenbedekkers 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Tijdens de gemeenteraad van 19 oktober 2004 hebben we het subsidiereglement groenbedekkers 
goedgekeurd. Vandaag zouden we het reglement graag licht aanpassen, de basisfilosofie van het 
reglement kan – uiteraard – verder op onze goedkeuring rekenen. 
We citeren het reglement: “De inzaai van groenbedekkers op de akkers vermindert erosie, 
verbetert de structuur van de grond, zorgt voor humusaanrijking en fungeert als vanggewas voor 
stikstof die in de grond achterblijft en tijdens de winter zou kunnen uitspoelen. Gezien de vele 
positieve aspecten van met groenbedekkers ingezaaide akkers t.o.v. braakliggende akkers tijdens 
de winterperiode, wenst de gemeente de inzaai van groenbedekkers te stimuleren door het 
verlenen van een subsidie. Het subsidiereglement is van toepassing voor alle landbouwers (zowel 
in hoofd- als in bijberoep) die wonen in de gemeente. De percelen dienen in de gemeente te liggen 
en de totaleoppervlakte van de percelen moet minimum 1 ha bedragen.” 
Het lijkt ons niet logisch dat het toekennen van de subsidie afhankelijk is van de woonplaats van 
de landbouwer. Het nastreven van de positieve effecten van groenbedekkers moet prioritair zijn op 
de woonplaats van de boer. We hadden dan ook graag het reglement in die zin aangepast. 

De heer Voorzitter geeft daarop het volgende antwoord. 

De opmerking die u geeft zal mee in rekening worden gebracht bij een evaluatie die in 2012 wordt 
gepland van dit subsidiereglement. De subsidie-aanvragen zoals die tegen het eind van deze week 
moesten ingediend zijn, zullen nog volgens het huidige reglement worden toegekend. 
Volgend jaar dan zal er een evaluatie volgen waarbij gekeken wordt naar de lijst met de aanvaarde 
groenbedekkers. Het agentschap Landbouw en Visserij suggereert deze uit te breiden met Japanse 
haver/zandhaver, zomerhaver, Tagetes, Festulolium, hybride raaigras en andere klaver. Verder zal 
ook uw opmerking in de evaluatie worden betrokken, samen met de vraag of de subsidie zijn doel 
bereikt, met andere woorden of de ingezaaide groenbedekkers vooral op die percelen voorkomen 
die erosiegevoelig zijn. Ondertussen beschikt de gemeente over een gedetailleerde 
erosiegevoeligheidskaart, waardoor die evaluatie mogelijk wordt. 



 

 

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

 
5       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 10 
november 2011 

Bedrijventerrein Deefakker-West 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, raadslid, die het volgende toelicht. 

Op de website van de gemeente lezen we: “het lokaal bedrijventerrein Deefakker-West zal op 
middellange termijn ontwikkeld worden.” De laatste tijd krijgen we nogal wat vragen van 
ondernemers en buren van het toekomstige bedrijventerrein. Graag hadden we dan ook een 
antwoord gekregen op volgende vragen. Voor wanneer is de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
voorzien? Hoe groot zal het terrein zijn? Hoeveel hectare? Welk type bedrijven zullen hier terecht 
kunnen? Kleine bedrijven, KMO’s? Lokale bedrijven? Welke type activiteit zal kunnen? Is er al 
mogelijkheid tot intekening? Zijn onteigeningen gepland? Wanneer zouden die gebeuren? Komen 
er nieuwe wegen? Zo ja, waar? 

De heer Voorzitter geeft daarop het volgende antwoord. 

Er is de vraag gesteld aan dewvi om het deel, dat als mogelijke uitbreiding voorzien is in ons GRS, 
eventueel te ontwikkelen. Dit houdt in dat wvi momenteel met de huidige eigenaars aan het praten 
is omtrent een eventuele aankoop van gronden. De gronden zijn op heden nog steeds ingekleurd 
als landbouwgrond. Het idee om dit perceel te ontwikkelen is mee ingegeven door de lange lijst 
van kandidaten op de zone Zandberg en door het feit dat de uitbreiding aan de andere zijde van de 
industriezone Deefakker een private ontwikkeling is. Doordat een groot deel van de gronden op 
heden in handen is van één eigenaar, die zelf ook een uitbreiding van zijn huidig bedrijf wil 
voorzien, wachten wij de onderhandelingen af om het verdere verloop van eventuele inrichting, 
bestemming te bepalen. Het is wel zo dat er vooral gemikt wordt op lokale bedrijven en dat alle 
scenario’s, inclusief bedrijfsverzamelgebouwen, e.d. mee bekeken zullen worden. Ook de maximale 
omtrek van het te herbestemmen gebied ligt vast. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

17      Figga – Buitgenwone algemene vergadering van 21 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de financieringsvereniging Figga; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
en meer bepaald artikel 44, met name dat de vertegenwoordigers van de vennoot-gemeenten voor 
de algemene vergadering door de gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden worden aangewezen; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het verzoek van FIGGA bij aangetekend schrijven van 13 oktober 2011 tot 
aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 21 
december 2011; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot afvaardiging 
van mevrouw Marie-Thérèse VANNESTE-LAPEERE als effectief en van de heer Jan DEFREYNE als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Na geheime stemming over het voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen met volgende uitslag: 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester-Voorzitter 

 
 




