
 Gemeenteraad 

Zitting van 23 januari 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 

Rob Kindt: schepenen; 

Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 

Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-

Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 

raadsleden; 

Dominik Ronse: secretaris 

 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 

 

De heer Voorzitter wenst voor alle aanwezigen een gelukkig en voorspoedig 2018. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 

register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 

2.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 

jaarrekening 2016 



De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 173, §2; 

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, 

artikels 30 tot en met 45; 

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, artikels 5 tot en met 8 en 

11 tot en met 13; 

Gelet op het besluit van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 25 augustus 2017 

houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van de gemeente 

Ingelmunster; 

Overwegende dat het een goedkeuring betreft zonder opmerkingen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

NEEMT KENNIS 

Van het besluit van 25 augustus 2017 van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen houdende 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van de gemeente Ingelmunster. 

Beslissingen 

WATER 

3.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst voor riolerings- en wegenwerken in de 

Waterstraat 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringswerken in de Waterstraat wenst uit te voeren; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden naar aanleiding van de werken aan de Dorpsbrug; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de rioleringswerken in de 

Waterstraat samen uit te voeren met Infrax CVBA; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 



Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om rioleringswerken in de Waterstraat uit te 

voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

4.  Goedkeuren van een bijakte bij een samenwerkingsovereenkomst voor riolerings- en wegenwerken 

in de Zandbergstraat 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en de gemeente voor werken in de 

Zandbergstraat, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2017; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden naar aanleiding van een kleine netuitbreiding; 

Overwegende dat een bijakte wordt gevoegd bij deze overeenkomst; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De bijakte bij de lastenvoorwaarden ontwerp, veiligheidscoördinatie en opvolging der werken en 

opmaak technisch verslag van de Zandbergstraat voor de samenwerkingsovereenkomst van 24 

oktober 2017 wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

5.  Goedkeuren van een bijakte bij een samenwerkingsovereenkomst voor riolerings- en wegenwerken 

in de Rozestraat 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en de gemeente voor werken in de 

Rozestraat, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2017; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden naar aanleiding van een kleine netuitbreiding; 

Overwegende dat een bijakte wordt gevoegd bij deze overeenkomst; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De bijakte bij de lastenvoorwaarden ontwerp, veiligheidscoördinatie en opvolging der werken en 

opmaak technisch verslag voor de Rozestraat van de samenwerkingsovereenkomst van 24 

oktober 2017 wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

6.  Definitief vaststellen van het rooilijnplan van de overwelfde Meusbroekbeek 

De GEMEENTERAAD, 



Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 

Overwegende dat bij het overwelven van de Meusbroekbeek tussen de Schoolstraat en 

Bollewerpstraat geen rooilijnplan werd opgemaakt; 

Overwegende dat de overwelfde Meusbroekbeek tussen de Schoolstraat en Bollewerpstraat gebruikt 

wordt als garageweg; 

Overwegende dat in het kader van de toekomstige riolerings- en wegeniswerken een ontwerp van 

het rooilijnplan werd opgemaakt dat overeenstemt met de situatie op het terrein; 

Overwegende dat een principiële vaststelling van het rooilijnplan werd goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 24 oktober 2017; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden dat liep van 13 november 2017 tot en 

met 12 december 2017 en dat 3 bezwaarschriften werden ingediend: 

Op 23 november 2017 van Bart Van Loocke en Dorothea Devolder, Hinnebilkstraat 47 te 8770 

Ingelmunster: 

‘Volgens het nieuwe plan zitten ze direct op straat als ze uit hun garage komen. Wat met het niveauverschil 

wegdek-garage?’ 

Op 7 december van Geracitano Gessi-Ilario, Hinnebilkstraat 55 te 8770 Ingelmunster: 

‘Verplaatsing van de rooilijn zou verlies van eigendom betekenen. Er is geïnvesteerd in parkeergelegenheid 

die grenst aan de ‘huidige’ rooilijn.’; 

Op 8 december van Clara Matvij, Hinnebilkstraat 49 te 8770 Ingelmunster: 

‘Rooilijn zou veranderen en zo zouden we een deel van onze eigendom verliezen. Door een verbreding van 

de weg zien we geen verbetering naar de veiligheid van de kinderen toe.’ 

Overwegende dat alle bezwaren ongegrond zijn omdat er nooit een rooilijnplan werd vastgestel en 

omdat uit de Atlas der waterlopen blijkt dat de kruinbreedte van de beek tussen profiel 2 en 3 van 4,80m 

naar 6,60 m evolueert en uit het ontwerp-rooilijnplan blijkt dat deze breedtes zelfs niet gehaald worden en 

omdat de ontwerper rekening heeft gehouden met de huidige situatie op het terrein en het niet de 

bedoeling is om de rijweg te verbreden, zoals te zien is op het voorontwerp wegenisplan; 

Overwegende dat de bezwaarindieners uitgenodigd werden om een bijkomende toelichting te 

krijgen en ze hier allemaal zijn op ingegaan; 

Overwegende dat op basis van voorgaande argumenten het college van burgemeester en schepenen 

voorstelt om het ontwerp-rooilijnplan definitief vast te leggen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het rooilijnplan definitief vast te stellen. 

Artikel 2 – De beslissing binnen de zestig dagen te publiceren in het Belgisch Staatsblad. 

KUNSTONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van een addendum aan de filiaalovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de 

stad Izegem voor het organiseren van kunstonderwijs 

De GEMEENTERAAD, 



Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42, §2; 

Gelet op het decreet Deeltijds Kunstonderwijs van 31 juli 1990 en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende goedkeuren van de 

filiaalovereenkomst met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Izegem; 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Izegem, bijkomend aan het 

bestaande filiaal, in overeenstemming met de gemeente Ingelmunster een wijkafdeling wil inrichten in de 

gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de bestaande filiaalovereenkomst niet in deze optie voorziet; 

Overwegende dat daarom best een addendum aan de filiaalovereenkomst wordt goedgekeurd zodat 

een gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de VZW Opvoeding en Onderwijs, 

inrichtende macht van de Onze Lieve Vrouwschool, waar de wijkafdeling wordt ingericht, kan worden 

geformaliseerd; 

Gelet op het voorafgaand overleg met alle gemeenten die een filiaal inrichten bij de 

opmaak van de nieuwe overeenkomst; 

Gelet op het ontwerp van addendum aan de overeenkomst; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het addendum wordt goedgekeurd en als bijlage gehecht aan deze beslissing. 

Artikel 2 – Het addendum wordt voorgelegd aan Stad Izegem ter goedkeuring. 

SPORT 

8.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met KFC Mandel United vzw betreffende het 

voetbal te Ingelmunster voor het seizoen 2018-2019 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende 

goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met FC MU Izegem Ingelmunster vzw voor de exploitatie 

van voetbalaccommodatie in het gemeentelijk Sportcentrum; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2017 houdende bekrachtigen van de 

beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 betreffende het voetbal te 

Ingelmunster; 

Overwegende dat in artikel 1 van de overeenkomst KFC MandelUnited voor 31 december 2017 te 

kennen moest geven wat de toekomstige intenties zijn in verband met de samenwerking met de gemeente 

Ingelmunster; 

Overwegende dat KFC MandelUnited aangegeven heeft de bestaande overeenkomst nog met, al dan 

niet, minstens 1 seizoen te verlengen; 



Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst  waarin de bestaande wederzijdse 

voorwaarden werden verlengd en verduidelijkt; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster voor het gebruik van een commerciële naam voor het 

Gemeentelijk Sportcentrum in de overeenkomst een vergoeding eist; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

Met 

10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

en 

11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 

Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 

Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met KCF MandelUnited, lopende van 1 juli 2018 tot 30 juni 

2019 wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

VEILIGHEID 

9.  Verlenen van advies voor het plaatsen van verplaatsbare camera's bij de glasbolsites en het 

recyclagepark en goedkeuren van de overeenkomst inzake databeheer 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens van 8 december 1992; 

Gelet op de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (Camerawet) 

van 21 maart 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2012; 

Overwegende dat de glasbolsites hotspots zijn waar regelmatig allerhande afval wordt achtergelaten; 

dat het opruimen van het afval op de glasbolsites de intercommunale en de gemeente veel geld kost; dat 

sensibilisering alleen niet voldoende is om het sluikstorten te voorkomen; 

Overwegende dat de intercommunale IVIO investeerde in een verplaatsbaar camerasysteem dat 

afwisselend kan ingezet worden op de hotspots in de verschillende gemeenten van het grondgebied om 

sluikstorters aan te pakken; 

Overwegende dat de verplaatsbare camera zal ingezet worden op de glasbolsites in de gemeente in 

de Bollewerpstraat, Bruggestraat, Bruinbeekstraat, parking gemeentehuis Oostrozebekestraat, 

Kanaalstraat, Kortrijkstraat, Meulebekestraat/Lammekensknokstraat, Oostrozebekestraat, Schoolstraat, 

Vierbunderstraat, Vlasbloemstraat, Weststraat en aan het recyclagepark in de Trakelweg; 

Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van artikel 5, §2 van de Camerawet een positief 

advies dient te verlenen om tot plaatsing en gebruik van de bewakingscamera’s over te gaan op de 

bovengenoemde locaties; 

Overwegende dat de beelden van de camera retro-actief worden bekeken door IVIO; dat indien de 

overtreder gekend is, de GAS-vaststeller van IVIO een Bestuurlijk Verslag GAS opstelt en dit bezorgt aan de 



sanctionerend ambtenaar voor verdere afhandeling; dat de beelden bewaard worden voor een termijn van 

1 maand; 

Overwegende dat beelden die een bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade 

of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer overgemaakt 

worden aan de lokale politie; 

Overwegende dat IVIO instaat voor het (ver)plaatsen en het onderhoud van de verplaatsbare 

camera; 

Gelet op het positief advies van de korpschef van de Lokale Politie Midow van 14 december 2017 

voor de camerabewaking op de glasbolsites/recyclagepark in de gemeente; 

Gelet op de overeenkomst databeheer voor ‘vaste’ verplaatsbare camera’s en het overzicht van de 

procedure cameradata; 

Op voorstel van de heer Burgemeester; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Een positief advies wordt verleend voor de plaatsing door IVIO van de camera op de glasbolsites 

in de gemeente in de Bollewerpstraat, Bruggestraat, Bruinbeekstraat, parking gemeentehuis 

Oostrozebekestraat, Kanaalstraat, Kortrijkstraat, Meulebekestraat/Lammekensknokstraat, 

Oostrozebekestraat, Schoolstraat, Vierbunderstraat, Vlasbloemstraat, Weststraat en aan het 

recyclagepark in de Trakelweg. 

Artikel 2 – De overeenkomst databeheer voor ‘vaste’ verplaatsbare camera’s met IVIO en de lokale politie 

Midow wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

  



INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

10.  Aanduiden van de vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen van de 

DVV Midwest 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 

artikel 25 en volgende; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2017 houdende goedkeuren van de 

oprichting van de dienstverlenende vereniging Midwest en van de deelname van de gemeente 

Ingelmunster aan de DVV Midwest; 

Gelet op de statuten van de DVV Midwest met betrekking tot de samenstelling van, respectievelijk, 

de algemene vergadering en de raad van bestuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  

Met 

10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

en 

11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 

Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 

Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De gemeenteraad beslist de heer Kurt Windels, burgemeester voor te dragen als lid van de raad 

van bestuur van de DVV Midwest. 

Artikel 2 – De gemeenteraad beslist de heer Dirk Debaere, voorzitter van de gemeenteraad, als effectief en 

de heer Jean-Pierre Deven, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster aan te duiden voor de algemene vergadering van de DVV Midwest. 

VEILIGHEID 

H1. Bekrachtigen van een besluit van de burgemeester van 16 januari 2018 betreffende het verzegelen 

van een ongezonde en onveilige woning en het tegengaan van openbare overlast 

 

Aangezien de heer Geert Verstraete, gemeenteraadslid, aangeeft over dit dossier een aantal vragen te 

willen stellen waarin de privésfeer van betrokkenen wordt geraakt, beslist de gemeenteraad de 

beraadslaging over dit dossier in besloten zitting te houden. Het publiek wordt verzocht de zitting te 

verlaten voor de duur van de beraadslaging. 

 

De GEMEENTERAAD, 



Gelet op artikel 134, §1 van de nieuwe gemeentewet waarbij aan de burgemeester een 

verordenende bevoegdheid wordt toegekend in veiligheidssituaties; 

Gelet op artikel 135, §5 en §7 van de nieuwe gemeentewet waarbij aan de gemeente de 

bevoegdheid wordt toegekend om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen te voorkomen 

en om de nodige hulp te verstrekken van deze te doen ophouden en om passende maatregelen te treffen 

om alle vormen van openbare overlast tegen te gaan; 

Gelet op het bestuurlijk verslag van commissaris Lavaert van de politiezone Midow; 

Gelet op het besluit van de burgemeester van 16 januari 2018 betreffende het vaststellen van een 

tijdelijk politiebevel naar aanleiding van een ongezonde en onveilige woonsituatie en het tegengaan van 

openbare overlast in de woning met adres Kortrijkstraat 24; 

Overwegende dat deze beslissing door de eerstvolgende gemeenteraad moet worden bekrachtigd; 

Overwegende dat anders het burgemeestersbesluit vervalt; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 16 januari 2018 betreffende de verzegeling van de woning 

gelegen te Ingelmunster, Kortrijkstraat 24, wordt bekrachtigd. 

Artikel 2 – Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de gouverneur van de provincie West-

Vlaanderen, de griffies van de rechtbank van Eerste Aanleg en de politierechtbank, de Zonechef 

van de politiezone Midow, de bewoner en de eigenaar van de woning. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad deelt mevrouw Els 

Leysen, gemeenteraadslid, mee dat de fietsdoorsteek door het Kasteelpark, als omleidingsweg voor de 

werken aan de Centrumbrug, vol ligt met zwerfvuil en of daar iets aan gedaan kan worden. 

De heer Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat dit zo snel mogelijk zal worden bekeken en de nodige 

maatregelen genomen zullen worden door de gemeentediensten. 

 

De zitting werd afgerond om 20.40 uur. 

 

 

 

 

 

 

Dominik Ronse Dirk Debaere 

secretaris voorzitter 

 


