
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 oktober 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, Carine Geldhof, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 
De heer Voorzitter vraagt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Lena Cinjaere, 
echtgenote van ere-gemeentesecretaris, de heer Noël Wylin, vandaag 23 oktober. 
 

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 algemeen directeur; 

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

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 
2.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 174 §3; 
Gelet op het besluit van 21 juni 2018 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 van het OCMW Ingelmunster; 
NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
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ALGEMENE FINANCIERING 
3.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van 7 september 2018 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 van de gemeente Ingelmunster; 
NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de gemeente Ingelmunster door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
4.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de Meersstraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat heel wat vrachtwagens die naar het bedrijf Vergro moeten, de Meersstraat als 

alternatief nemen; 
Overwegende dat de inrichting van de Meersstraat zich niet leent voor dergelijk zwaar vervoer; 
Overwegende dat het invoeren van een tonnagebeperking in de Meersstraat besproken werd in de 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 19 juni 2018 en dat op advies van de verkeersdienst geopteerd 
wordt om een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren; 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen; 
Overwegende dat het plan deel uitmaakt van het aanvullend reglement; 
Op voorstel van het Schepencollege; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Een tonnagebeperking van 3,5 ton zal ingevoerd worden in de Meersstraat komende van de N50 
(Bruggestraat). 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van het verkeersbord C21 
met opschrift ‘3,5 t’ in de Meersstraat en de verkeersborden C31a en C31b met onderborden met 
het opschrift ‘+ 3,5 ton’ op de N50 (Bruggestraat). 
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Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

5.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement betreffende parkeerplaatsen voor 
elektrische wagens 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering het aanschaffen en gebruiken van elektrische voertuigen wil 

aanmoedigen; 
Overwegende dat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het 

werk en het aangewezen is het openbaar domein uit te rusten met een publiek toegankelijke laadpaal; 
Overwegende dat een elektrische laadpaal met 2 oplaadpunten zal geplaatst worden op de ‘O.L. 

Vrouwparking’, Kortrijkstraat 4 te 8770 Ingelmunster; 
Overwegende dat 2 parkeerplaatsen zullen worden voorbehouden voor het parkeren van elektrische 

wagens; 
Overwegende dat deze parkeerplaatsen voor elektrische wagens geen verplichting tot opladen 

inhoudt; 
Overwegende dat de hierna voorzien maatregelen getroffen worden op een openbare parking, 

eigendom van de gemeente Ingelmunster; 
Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Er worden 2 parkeerplaatsen voor elektrische wagens voorbehouden op de ‘O.L. Vrouwparking’, 
Kortrijkstraat 4. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van markeringen die de 
parkeerplaatsen afbakenen, voorzien in artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie 
over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van de verkeersborden E9a 
en onderborden met pictogram ‘elektrisch voertuig’. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

  

Vervolg zitting van 23 oktober 2018

23 oktober 2018 - blz. 3/10

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 42 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 6299-6459-2915-3961 op www.verifieer.be.



6.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de Bremstraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat automobilisten komende uit de Bremstraat en richting Bruggestraat moeten, bijna 

nooit moeten stoppen omdat ze het verkeer op de Elfjulisingel al van ver zien aankomen en ze met hoge 
snelheid de Elfjulisingel kunnen oprijden; 

Overwegende dat dit gevaarlijk is voor de automobilisten die vanuit de Heidebloemstraat de 
Elfjulisingel willen oprijden omdat de Heidebloemstraat dicht bij de afslag Bremstraat ligt; 

Overwegende dat het aangewezen is de afslag Bremstraat af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer; 

Overwegende dat de bewoners van Bremstraat 1 werden gecontacteerd en zij geen bezwaren 
hadden; 

Overwegende dat de maatregelen werden besproken op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 
19 juni 2018 en dat er geen opmerkingen waren; 

Overwegende dat het plan deel uitmaakt van het aanvullend reglement; 
Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – De afslag Bremstraat wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer door middel van 
paaltjes zodat de bewoners van huisnummer 1 hun oprit nog kunnen bereiken en fietsers en 
bromfietsen type A deze afslag nog kunnen gebruiken. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden het aanbrengen van het verkeersbord C31b met 
onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en onderbord M3 en het aanbrengen van het 
verkeersbord F45b. 

Artikel 3 – De voorsorteringspijlen en de markering van de verkeersgeleider, voorzien in de artikels 77.1 en 
77.4 van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en het gebruik van de 
openbare weg, worden verwijderd. 

Artikel 4 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 5 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

7.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de Vlasbloemstraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
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Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968, zoals gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat opleggers van en naar het bedrijf Feminck, Vlasbloemstraat 38, problemen hebben 

bij het in- en uitrijden indien wagens geparkeerd staan aan de overzijde van de toegangsweg; 
Overwegende dat het aan te raden is parkeerverbod in te stellen aan de overzijde van de 

toegangsweg over een afstand van 20 meter; 
Overwegende dat deze maatregel werd besproken op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 19 

juni 2018 en dat er geen opmerkingen waren; 
Overwegende dat de Vlasbloemstraat een gemeenteweg is; 
Overwegend dat het plan deel uitmaakt van het aanvullend reglement; 
Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Er wordt parkeerverbod ingesteld rechtover de toegangsweg naar Vlasbloemstraat 38 over een 
afstand van 20 meter. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van de verkeersborden E1 
met onderborden Xa en Xb. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

8.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de Bollewerpstraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Gelet op het feit dat er nood is aan parkeerplaats voor schoolbussen ter hoogte van de parking aan 

gemeenteschool ‘De Zon’ en de buitenschoolse kinderopvang in de Bollewerpstraat; 
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Overwegende dat deze parkeerstrook wordt voorzien tussen de oprit van Bollewerpstraat 7 en de in- 
en uitrit van de parking en behoort tot de blauwe zone in het centrum; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de parkeerplaats voor schoolbussen voor te behouden van 
maandag tot vrijdag van 8u tot 9u en van 15u30 tot 16u30; 

Overwegende dat de Bollewerpstraat een gemeenteweg is; 
Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Er wordt parkeerplaats voor schoolbussen voorbehouden tussen de oprit Bollewerpstraat 7 en de 
in-en uitrit van de parking aan gemeenteschool ‘De Zon’ en de buitenschoolse kinderopvang van 
maandag tot vrijdag van 8u tot 9u en van 15u30 tot 16u30. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van de verkeersborden E9a 
met pictogram parkeerschijf, onderborden met als opschrift ‘Schoolbus van maandag tot vrijdag 
van 8u tot 9u en van 15u30 tot 16u30’ en de onderborden Xa en Xb. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

WONEN 
9.  Voorlopig vaststellen van nieuwe straatnamen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waterstraat’ dat op 29 augustus 2013 door de 

Deputatie werd goedgekeurd; 
Gelet dat, in de woonkorrel Waterstraat en Stationsstraat, gebouwen kunnen worden opgericht die 

aansluiten op de achterliggende toegangsweg; 
Overwegende dat naar aanleiding van de heraanleg van de Waterstraat en dorpsbrugomgeving deze 

achterliggende weg voldoende wordt uitgerust; 
Overwegende dat in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan reeds twee gebouwen werden 

vergund die hun hoofdinkom kunnen hebben ter hoogte van deze achterliggende weg; 
Overwegende dat het aan te raden is om aan deze achterliggende weg een straatnaam toe te kennen 

zodat de reeds vergunde gebouwen en toekomstige gebouwen een huisnummer kunnen bekomen; 
Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld, met name ‘Labadouxplein’, verwijzend naar 

de voormalige weverij ‘Labadou’, verwijzend naar de oorsprong van het Labadouxfestival in de nabije 
omgeving en verwijzend naar een toekomstig aan te leggen pleinfunctie zoals voorzien in het ruimtelijk 
uitvoeringsplan; 

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, 
Carine Geldhof) 
Artikel 1 – De voorgestelde straatnaam ‘Labadouxplein’ voorlopig vast te stellen. 
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Artikel 2 – Deze beslissing ter advies voor te leggen aan de gemeentelijke cultuurraad. 

Artikel 3 – Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken overeenkomstig de bepalingen in het 
decreet van 28 januari 1977, en latere wijzigingen. 

10.  Definitief vaststellen van nieuwe straatnamen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brouwerij’ dat op 25 oktober 2016 door de 

gemeenteraad definitief werd vastgesteld; 
Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend door Hyboma NV, met als onderwerp het verkavelen van 

37 kavels voor woningbouw (30 woonkavels voor eengezinswoningen, 4 woonkavels voor gestapelde 
woningen en 3 kavels voor meergezinswoningen) en 1 kavel voor gegroepeerd parkeren met bijhorende 
wegenaanleg; 

Gelet op de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018 om een 
vergunning te verlenen over deze vergunningsaanvraag; 

Overwegende dat deze vergunningsaanvraag gekend is onder het gemeentelijk dossiernummer 
V/2017/2011; 

Overwegende dat deze verkaveling zal worden ontsloten via twee toegangswegen, namelijk één via 
de Oostrozebekestraat en één via de Bollewerpstraat; dat deze elk dienen te beschikken over een eigen 
straatnaam; 

Gelet op het besluit van 26 juni 2018 van de gemeenteraad voor de voorlopige aanvaarding van de 
straatnaam ‘Brouwershof’ en ‘Hoppestraat’; 

Overwegende dat op 28 juni 2018 een advies werd gevraagd aan de cultuurraad; 
Overwegende dat de cultuurraad op 3 september 2018 een gunstig advies heeft verleend; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 2 juli 2018, eindigend op 2 augustus 

2018; 
Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De straatnaam ‘Brouwershof’ definitief vast te stellen. 

Artikel 2 – De straatnaam ‘Hoppestraat’ definitief vast te stellen. 

PATRIMONIUM 
11.  Goedkeuren van een ontwerp van akte tot schrapping van een erfdienstbaarheid  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, § 2, 12° van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster wenst te verzaken aan de erfdienstbaarheid die werd 

gevestigd in de akte verleden voor de commissaris van het aankoopcomité op 18 januari 2017; 
Overwegende dat het een erfdienstbaarheid betrof waarbij de BVBA Vandekerckhove John aan de 

straatzijde van perceel sectie A nummer 1022D een kosteloze toegang voor personenwagens, tweewielers 
en voetgangers moest verzekeren door middel van een openbare doorgang in het op te trekken gebouw. Dit 
om personenwagens, tweewielers en voetgangers de toegang te verlenen tot de aan te leggen volkstuintjes 
en parkeerplaatsen op perceel sectie A nummer 1022E; 

Overwegende dat de verzaking aan deze erfdienstbaarheid kosteloos wordt gedaan; 
Overwegende dat de kosten, rechten en erelonen ten laste zijn van de BVBA Vandekerckhove John; 
Gelet op het ontwerp van akte tot schrapping van de erfdienstbaarheid; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

Vervolg zitting van 23 oktober 2018

23 oktober 2018 - blz. 7/10

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 42 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 6299-6459-2915-3961 op www.verifieer.be.



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, 
Carine Geldhof) 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte tot schrapping van een erfdienstbaarheid wordt goedgekeurd en als bijlage 

gevoegd bij deze beslissing. 

12.  Goedkeuren van een verkoopbelofte  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de verkoopbelofte van 25 augustus 2018 door Callens Jose – Debeurne, Callens Geert en 

Callens Hilde voor de verkoop van een stuk grond, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C nummer 137B; 
Gelet dat deze verkoop kadert in waterbeheersingswerken aan de Mispelaarbeek; 
Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de vergoeding van 

vijfduizendhonderdnegenentachtig euro; 
Overwegende dat alle kosten van de huidige verkoopbelofte en van de eventuele authentieke 

verkoopakte (inclusief de leverings- en handlichtingskosten) voor rekening zijn van de gemeente 
Ingelmunster; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de belofte tot grondoverdracht, de akte kan verleden worden 
door een instrumenterend ambtenaar van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, dit ten 
laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 

Gelet op de belofte tot grondoverdracht, in bijlage; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot grondoverdracht door Callens Jose–Debeurne, Callens Geert en Callens Hilde aan 

de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

13.  Goedkeuren van een bijkomende bovengebruiksvergunning voor percelen langs de 
ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende goedkeuring van de 

bovengebruiksvergunning percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 
Overwegende dat de vorige eigenaars van de woning, Maurits Devisscherestraat 6, geen gebruik 

maakten van een deel van de overwelfde Bruinbeek en zodoende de bovengebruiksvergunning niet hebben 
ondertekend; 

Overwegende dat de nieuwe eigenaar, Sofie Bovyn, wel gebruik wenst te maken van een deel van de 
overwelfde Bruinbeek; 

Overwegende dat mevrouw Sofie Bovyn dient opgenomen te worden in de beslissing van 20 
december 2011; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Aan mevrouw Sofie Bovyn, Maurits Devisscherestraat 6 (lotnr. 6 – kadastrale grootte 2 a 53 ca – 

te regulariseren 56 ca) een bovengebruiksvergunning toe te kennen tegen een éénmalige 
vergoeding van 6,20 euro per m². 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
14.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de statuten van de dienstverlenende vereniging DVV 

Midwest 

De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
zoals gewijzigd door het Decreet Lokaal bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de statuten van de DVV Midwest; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2017 houdende goedkeuren van de 

oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest en van de deelname van de gemeente 
Ingelmunster in DVV Midwest; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2018 houdende aanduiden van de 
vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuursorganen van de DVV Midwest; 

Overwegende dat de heer Dirk Debaere, voorzitter van de gemeenteraad, werd aangewezen als 
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de DVV Midwest; 

Overwegende dat door de goedkeuring van het Decreet Lokaal bestuur de statuten van de 
dienstverlenende vereniging DVV Midwest aangepast moeten worden; 

Overwegende dat deze aanpassingen betrekking hebben op de samenstelling van de raad van bestuur 
met een maximum van 15 mandaten, de genderbepaling en een aantal redactionele aanpassingen; 

Gelet op het ontwerp van aanpassing van de statuten; 
Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018; 
Overwegende dat op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018 

volgende punten verschijnen: 
1. Goedkeuren verslag algemene vergadering van 24 april 2018 
2. Goedkeuren statutenwijziging; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en de bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de statutenwijziging van de dienstverlenende 

vereniging Midwest. 

Artikel 2 – De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest van 18 december 2018. 

Artikel 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2018 goedkeuren. 

Artikel 4 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de DVV Midwest. 

15.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de statuten van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 
(HRI) 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, o.m. deel 3, titel 4, hoofdstukken 

1 en 2; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, titel VIII, hoofdstuk 1; 
Overwegende dat het met de goedkeuring van het decreet over het lokaal bestuur noodzakelijk is om 

de statuten van de OCMW-vereniging Huisvestingsdienst Regio Izegem aan te passen; 
Overwegende dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om een aantal andere zaken aan te 

passen, met name een wijziging van de naam van de vereniging, de vertegenwoordiging van de andere 
actoren in de bestuursorganen, verwijzingen naar regelgeving, opmerkingen van het toezicht en andere 
tekstuele aanpassingen; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van de Huisvestingsdienst Regio Izegem van 3 
oktober 2018 houdende goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging; 
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Gelet op het advies van 23 augustus 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale 
Samenwerking; 

Gelet op het advies van 25 september 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale 
Financiën; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van statutenwijziging van de Huisvestingsdienst Regio Izegem wordt goedgekeurd 

en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

 
De zitting werd afgerond om 20.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
algemeen directeur voorzitter 
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VERKOOPBELOFTE 
 
Naam, voornaam, adres en nationaal nummer: 
Dhr en mevr Callens Jose – Debeurne, O.L. Vrouw straat 33c, 8770 
Ingelmunster  
Callens Geert, Gentstraat 110 , 8770 Ingelmunster 
Callens Hilde, uitweg 15, 8700 Tielt 
 
Bereikbaar per telefoon of gsm: Geert Callens 0498/436528 
 
Indien beschikbaar, e-mailadres:  
 
Indien BTW-nummer of BTW-eenheid: persoon en nummer invullen: 
 
Zij verklaren eigenaar te zijn van het goed, en worden hierna genoemd als de 
optiegever of de verkopende partij. Zij staan hierbij een optie tot aankoop van 
het hierna beschreven goed toe aan volgend openbaar bestuur: 
 
Naam en zetel:  
Gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster 
 
Namens wie optreedt: Kristof Denolf , onderhandelaar aankoopdienst wvi  
 
Hierna genoemd als de optiehouder of de kopende partij.  
De optiegever geeft hierbij een optie tot aankoop van het hierna beschreven 
goed aan de optiehouder, zonder verplichting om van deze optie gebruik te 
maken. De optiegever verklaart de nodige bekwaamheid te hebben om huidige 
handeling te stellen, en niet geviseerd te zijn door een beschermingsmaatregel 
of beschikkingsbeperking. 
 
Stad of gemeente, afdeling en deelgemeente:  Ingelmunster  
 
Sectie en perceelnummers: sectie C deel van nr 137B 
 
Plan: Waterbeheersingswerken Mispelaarbeek WL 7.12 dd 29/08/2016 
 
Innemingen: 1  
 
Oppervlaktes: 428m² 
 
Hierna genoemd het goed. 
 
Gebruik van het goed 
 
(Schrappen wat niet past en eventueel aanvullen) 
 
(1) De optiegever verklaart het goed zelf in gebruik te hebben 
 
(2) De optiegever verklaart dat het goed in gebruik werd gegeven. 
Naam, voornaam, adres van gebruiker: 
Aard van toegestaan gebruik (schrappen wat niet past en eventueel aanvullen): 
1. pacht 
2. kosteloos gebruik 
3. huur zonder landbouwdoeleinden 
4. ander: 
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       Deze optie wordt verleend tegen de hierna beschreven voorwaarden. 
 

Deze verkoopbelofte is geldig voor een termijn van tien maanden, te rekenen 
vanaf heden. 
 
De optie wordt toegekend in hoofde van de persoon van de optiehouder. Zij is 
niet overdraagbaar. De optiegever verbindt zich ertoe om, zolang de 
verkoopbelofte geldig is, geen nieuwe zakelijke of persoonlijke rechten toe te 
staan. De verkoopbelofte vormt een ondeelbaar geheel. 
 
De optie kan binnen de tien maanden vanaf heden gelicht worden, (1) hetzij bij 
aangetekende brief, waarbij de poststempel geldt als bewijs van de datum, (2) 
hetzij door het verlijden van de authentieke aankoopakte. 
 
Indien de optie rechtsgeldig wordt uitgeoefend, zal de verkoop tot stand zijn 
gekomen op de volgende voorwaarden. 
 
De optiehouder heeft kennis van het bodemattest , waarin vermelding wordt 
gemaakt dat het perceel opgenomen is in het grondeninformatieregister.  
 
Het goed wordt overgedragen voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en 
hypothecaire lasten, zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van 
de vorige eigenaars. De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle 
stoornissen, uitwinningen of andere hindernissen van welke aard ook. Zo het 
goed van dergelijke lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich 
te bevrijden door consignatie van de vergoeding in de Deposito- en 
Consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit 
zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen de betaling bestaat. De 
lichtingskosten der consignatie zijn ten laste van de verkopende partij. 
 
De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, 
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden 
kunnen bezwaren, en hij zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, 
indien er zijn, dit alles op zijn kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding 
aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten ingevolge 
regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet. 
 
Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt. Geen 
vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de 
oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten 
bate of ten laste van de kopende partij. 
 
De kopende partij zal de volle eigendom van het goed hebben vanaf de 
ondertekening van de authentieke akte. Hij zal er het genot van hebben vanaf 
de betaling van de vergoeding en ten laatste drie maanden vanaf de 
ondertekening van de authentieke akte. De kopende partij zal de onroerende 
voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking hebben op 
het goed te zijnen laste nemen vanaf één januari aanstaande. 
 
De verkopende partij heeft geen bezwaar dat de werken aan de Mispelaarbeek 
reeds starten voordat de notariële akte verleden is maar de werken mogen 
slechts starten nadat de gemeente de verkoopbelofte gelicht heeft en er aldus 
een wederzijdse verkoopovereenkomst tot stand is gekomen 
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De werken zullen hooguit 2 à 3 weken duren waarbij men een strook van 10 
meter aan beide kanten van de beek nodig zal hebben om de werken uit te 
voeren. Gebruiker en eigenaar zijn akkoord dat deze werkzone van 10 meter  
tijdelijk zal ingenomen worden.  
 
Een deel van de grond door het uitgraven van de beek is nodig voor het leggen 
van de berm, de rest van de grond zal op het perceel nr 137B gelegd worden 
volgens de huidige regelgeving van grondverzet.  
 
Vergoeding 
 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de hierna vermelde globale 
vergoeding van //5189euro//Vijfduizendhonderdnegenentachtigeuro//  
 
 
 
 
Deze vergoeding zal op verzoek van de verkopende partij betaald worden door 
middel van een overschrijving op het hierna vermelde rekeningnummer: 
 
 
 
 
Deze vergoeding geldt voor de verwerving van het goed voor de geheelheid in 
volle eigendom. Indien u slechts deelgenoot bent, wordt dit bedrag verdeeld 
tussen de deelgenoten, naargelang de respectievelijke persoonlijke aandelen in 
het goed.  
 
 
Deze vergoeding is betaalbaar na registratie en overschrijving van de 
authentieke verkoopakte, binnen de drie maanden vanaf het verlijden van de 
authentieke verkoopakte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal dit bedrag 
een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze interest is  
niet verschuldigd in geval van verzet tegen betaling, indien en voorzover de 
vertraging te wijten is aan de verkopende partij. In geval van beletsel of van 
verzet tegen de betaling heeft de kopende partij de mogelijkheid zich te 
bevrijden door consignatie van de vergoeding in de Deposito- en 
consignatiekas zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. De 
lichtingskosten der consignatie zijn voor rekening van verkopende partij. 
 
 
Indien het goed in verpachte of verhuurde toestand wordt verkocht, blijven de 
eventuele pachtgelden of huurgelden voor het lopende jaar volledig toekomen 
aan de verkopende partij.  
 
 
De onroerende voorheffing voor het lopende kalenderjaar blijft ten laste van de 
verkopende partij. Partijen verklaren zoveel als nodig hiermee rekening 
gehouden te hebben bij de prijsvorming. 
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Kosten van de akte 
 
Alle kosten van huidige verkoopbelofte en van de eventuele authentieke 
verkoopakte (inclusief de leverings- en handlichtingskosten), zijn voor rekening 
van de kopende partij. 
 
De authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar 
van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid ten laatste 
binnen de vier maanden na het lichten van de optie. 
 
Indien de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid belet is kan 
de akte binnen voormelde termijn verleden worden voor een nog aan te duiden 
notaris. 
 
Mocht de verkopende partij, na rechtsgeldige uitoefening van deze optie, enige 
verbintenis voortvloeiend uit de aldus tot stand gekomen verkoop niet nakomen, 
zal de kopende partij overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, hetzij de gedwongen uitvoering, 
hetzij de ontbinding kunnen vragen, en dit onverminderd eventuele 
schadevergoeding. 

 
 
 
Gedaan te  Ingelmunster    op  
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening laten voorafgaan door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. 
Deze overeenkomst werd opgesteld in twee exemplaren, elke partij krijgt één 
exemplaar. 
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1  

“HUISVESTINGSDIENST REGIO IZEGEM” 
                                    WOONDIENST    

 
Welzijnsvereniging van publiek recht beheerst door het decreet van 19 december 2008 

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, titel VIII, 
hoofdstuk I. 

decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstukken 1 en 2  
Stadhuis Korenmarkt 10 

8870 Izegem 
Identificatienummer van de vereniging: 9248/99 

Ondernemingsnummer: 0466.193.777 
 
Opgericht onder de benaming “Izegemse Huisvestingsdienst” bij akte verleden voor 
ondergetekende notaris Stefaan Laga te Izegem op 24 februari 1999, bekendgemaakt in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna onder nummer 9248. 
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan 
Laga op 29 oktober 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 
december daarna onder nummer 03135266. 
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan 
Laga op 26 april 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 
daarna onder nummer 04082864. 
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan 
Laga op 18 november 2010, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad. 
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan 
Laga op 21 november 2018, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad. 
Nog ergens vermelden dat de wijzigingen ingaan op 1/03/2019? ABB adviseert om dit 
inderdaad te doen – nog te bekijken met notaris Laga waar en hoe dit best vermeld wordt. 
 

Coördinatie van de statuten opgemaakt naar aanleiding van de akte statutenwijziging 
verleden op 18 november 2010 21 november 2018 

 
  
TITEL I - BENAMING, VORM, DOEL, ZETEL EN DUUR 
 
Artikel 1. 
Onder de benaming “Izegemse huisvestingsdienst” werd door het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn en de Stad Izegem en door de Izegemse Bouwmaatschappij, 
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met 
Beperkte Aansprakelijkheid, op vierentwintig februari negentienhonderd negenennegentig 
een vereniging opgericht, thans beheerst vanaf 1 januari 2019 beheerst door het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, titel VIII, hoofdstuk I., deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, verder in deze statuten aangeduid als het “OCMW-
decreet” “decreet lokaal bestuur”. 
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig oktober 
tweeduizend en drie werd de naam gewijzigd in “HUISVESTINGSDIENST REGIO 
IZEGEM”. 
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Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van eenentwintig november 
tweeduizend en achttien werd de naam gewijzigd in “WOONDIENST REGIO IZEGEM”. 
Artikel 2. 
De regelen van het algemene en het bijzondere toezicht, voorzien in de organieke wet 
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn het decreet over het lokaal 
bestuur zijn van toepassing op de vereniging. 
 
Artikel 3. 
De vereniging heeft als doelstellingen: 
a) Het vervullen van een centrale loketfunctie, bij elk deelnemend lokaal bestuur, waar de 

plaatselijke bevolking terecht kan voor alle aspecten van het lokale overheidsoptreden 
(gemeente en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn) inzake huisvesting. 

b) Het verlenen van toelichting omtrent alle initiatieven van provinciale of andere over-
heden inzake huisvestingsbegeleiding en -financiering; 

c) Het centraal bijhouden van alle bestanden met statistische gegevens inzake huisvesting, 
teneinde de lokale situatie steeds te kunnen inschatten en mogelijke noden en behoeften 
te kunnen onderkennen; 

d) Het verschaffen van betaalbare en comfortabele woongelegenheid aan kansarme gezin-
nen, in de vorm van woningen die behoren tot het patrimonium  van de deelgenoten, en 
van particuliere woningen die door de vereniging worden aangekocht of in huur 
worden genomen; het verschaffen van alle vormen van begeleiding inzake huisvesting, 
zowel in de publieke als in de private sector. 

e) Het saneren en renoveren van verbeterbare woningen uit het svk-woningbestand van de 
vereniging; 

f) De opleiding en sociale terwerkstelling van leefloners en langdurig werklozen, in de 
vorm van een renovatieploeg met aangepaste begeleiding; 

g) Het creëren van een overleg- en adviesplatform waar alle lokale actoren die  
rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn op vlak van huisvesting, kunnen aan 
deelnemen. 

De vereniging mag alle verrichtingen stellen welke rechtstreeks betrekking hebben op haar 
doel. 
 
Artikel 4. 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Stadhuis Korenmarkt 10. 
Hij mag naar een andere plaats worden overgebracht bij beslissing van de algemene ver-
gadering, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
 
Artikel 5. 
De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar, die ingaat op de datum van 
de oprichting; 
Als de algemene vergadering, overeenkomstig het artikel 232 van het decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, genoemd “het OCMW-decreet” het artikel 482 van het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur, de duur van de vereniging wenst te verlengen, moet zij 
hiertoe een beslissing nemen één jaar vóór het verstrijken van de in het eerste lid vermelde 
termijn, en dit op voorwaarde dat alle deelgenoten hiermee vooraf instemmen.  
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Artikel 6. 
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij deze 
verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, reservefonds, kasgeldfonds 
beschikbare middelen en vast beloofde toelagen en voor zover de vereffening van de 
vereniging of de weigering van een deelgenoot om deel te nemen aan de verlenging niet 
bemoeilijkt of bezwaard wordt. 
  
 
TITEL II -  DE DEELGENOTEN 
 
Artikel 7. 
De vereniging is samengesteld uit: 
a) stichtende deelgenoten, vermeld in het artikel 1; 
b) toetredende deelgenoten. 
De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van de nodige adviezen en 
goedkeuringen, en mits voorafgaande instemming van alle deelgenoten, over de toetreding 
tot de vereniging van: 
 de gemeentebesturen  
 de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
 de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen erkende sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam op het grondgebied van 
de gemeenten die deelgenoot zijn van de vereniging 

 het Provinciebestuur van West-Vlaanderen 
 representatieve lokale woon- en sociale welzijnsactoren werkzaam op het grondgebied 

van de gemeenten die deelgenoot zijn van de vereniging. 
 

Artikel 8. 
De hoedanigheid van deelgenoot wordt verloren: 
a) door ontslag 
Behoudens in geval van toepassing van het artikel 225 eerste lid van het OCMW-decreet 
artikel 483, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur, beslist de algemene 
vergadering over het ontslag van een deelgenoot. Elke deelgenoot die zich wenst terug te 
trekken moet, in de loop van de eerste zes maanden van het kalenderjaar, per aangetekende 
brief ontslag indienen bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met uitwerking op één 
januari van het daaropvolgende jaar. 
Een stichtend deelgenoot verbindt zich voor een termijn van tenminste tien jaar vanaf de 
stichting van de vereniging. Een toegetreden deelgenoot kan geen ontslag nemen uit de 
vereniging voor het verstrijken van een periode van drie jaar na de toetreding. 
b) door verlies van rechtspersoonlijkheid 
In dit geval beslist de algemene vergadering of de gebeurlijke rechtsopvolger als 
deelgenoot kan worden aanvaard en de bijdrage verrekend wordt, of integendeel het 
lidmaatschap vervalt. 
c) door uitsluiting 
Tot uitsluiting wordt beslist door de algemene vergadering terwille van ernstige tekort-
komingen of van niet-uitvoering door de deelgenoot van zijn verbintenissen tegenover de 
vereniging. De betrokken deelgenoot moet per aangetekend schrijven uitgenodigd worden 
om vooraf gehoord te worden door de algemene vergadering. 
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TITEL III - INBRENGSTEN, VERBINTENISSEN EN BIJDRAGEN VAN DE 
DEELGENOTEN 
 
Artikel 9. 
De inbreng van de deelgenoten wordt gevormd door: 
 Personeelsleden, contractueel in dienst van de Izegemse huisvestingsdienst, ingebracht 

door de stichtende leden.  
 Apparatuur en uitrusting, van de Izegemse huisvestingsdienst, ingebracht door de 

stichtende leden.  
 De inbreng van de deelgenoten die, met instemming van de algemene vergadering, 

door de deelgenoten kan verricht worden in de vorm van materiële en niet-materiële 
waarden.  

Naast voormelde inbreng en verbintenissen, wordt het werkkapitaal gevormd door de 
middelen beschreven in artikel 40. 
 
Artikel 10. 
De vereniging mag geen verbintenissen aangaan die uitgaven meebrengen welke niet 
gedekt zijn door inkomsten, reserves beschikbare middelen, toelagen of gewaarborgde 
leningen. 
 
Artikel 11. 
Wanneer een deelgenoot zich uit de vereniging terugtrekt op basis van artikel 225 van het 
OCMW-decreet 483 van het decreet over het lokaal bestuur ontvangt deze deelgenoot de 
tegenwaarde van zijn eventuele inbreng, geraamd volgens de boekhoudkundige waarde op 
het ogenblik van het ontslag. 
Behoudens de bepaling van het eerste lid kan een uittredend deelgenoot geen aanspraak 
maken op enig aandeel van het vermogen, de reserve of het kasgeldfonds beschikbare 
middelen van de vereniging, en evenmin de teruggave eisen van zijn betaalde aansluitings- 
of andere bijdrage. 
  
 
TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 12. 
De Algemene vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van de deelgenoten en 
afgevaardigden van de representatieve lokale sociale actoren aangeduid uit en door de 
Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt.  
 
 De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door afgevaardigden die worden 

aangeduid uit en door de Gemeenteraad, op basis van het aantal gemeenteraadsleden: 
- zes (6) twee (2) afgevaardigden voor gemeenten met meer dan zesentwintig (26) 

gemeenteraadsleden 
- vier (4) één (1) afgevaardigde voor gemeenten met minder dan zesentwintig (26) 

gemeenteraadsleden 
 De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn worden vertegenwoordigd door 

afgevaardigden, die met inachtneming van artikel 226, tweede lid van het OCMW-
decreet, aangeduid worden door en uit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis 
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van het aantal raadsleden zetelend in het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn:  
- zes (6) drie (3) afgevaardigden voor Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn met meer dan tien (10) O.C.M.W.-raadsleden 
- vier (4) twee (2) afgevaardigden voor Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn met minder dan tien (10) O.C.M.W.-raadsleden 
 De door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen erkende Sociale Huisvestingsmaatschappijen werkzaam op het grondgebied 
van de gemeenten die deelgenoot zijn van de vereniging worden vertegenwoordigd 
door twee (2) afgevaardigden één (1) afgevaardigde die worden wordt aangeduid door 
de Raad van Bestuur van de Huisvestingsmaatschappijen. 

 Het Provinciebestuur West-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden, 
die worden aangeduid uit en door de Provincieraad. 

 De representatieve lokale sociale welzijnsactoren worden vertegenwoordigd door zes (6) vijf 
(5) afgevaardigden werkzaam op het grondgebied van de gemeenten die deelgenoot zijn van de 
vereniging, die worden aangeduid uit en door de Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt.  

 
Artikel 13. 
a) Bij een volledige vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en/of van de 
Gemeenteraad en/of van de Algemene Vergadering van de door de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende sociale 
huisvestingsmaatschappij en/of van de Provincieraad, worden de nieuwe afgevaardigden 
van deze besturen aangeduid uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de 
datum van de officiële installatievergadering van deze besturen. Een afschrift van de 
desbetreffende beslissing wordt onmiddellijk toegestuurd aan de voorzitter van de 
algemene vergadering. 
b) De afgevaardigden blijven dit mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de nieuwe 
afgevaardigden worden vervangen. 
 
Artikel 14. 
a) De algemene vergadering beslist over de punten vermeld op de agenda. De algemene 
vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan, behalve in ge-
val van noodzaak, dat door twee derde van de aanwezige afgevaardigden moet worden 
vastgesteld. 
b) Buiten de bevoegdheden, haar uitdrukkelijk toegekend door de organieke wet het 
decreet over het lokaal bestuur, door de onderhavige statuten en door het huishoudelijk 
reglement, beraadslaagt de algemene vergadering over de besluiten van de Raad van 
Bestuur, na van die besluiten kennis genomen te hebben; zij beslist over de balans, over de 
resultatenrekening en over de bestemming van het resultaat. 
De algemene vergadering spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de 
kwijting die aan de bestuurders dient gegeven te worden. 
c) Op voorstel van de Raad van Bestuur bepaalt de algemene vergadering het huishoudelijk 
reglement van de vereniging. 
d) Op voorstel van de Raad van Bestuur kunnen aan de leden van de algemene vergadering 
en van de Raad van Bestuur vergoedingen en presentiegelden toegekend worden. 
De presentiegelden mogen niet meer bedragen dan het hoogste bedrag toegekend aan de 
raadsleden van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn  

Vervolg zitting van 23 oktober 2018

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 15 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 42 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 6299-6459-2915-3961 op www.verifieer.be.



6  

Reiskosten van de leden van de Raad van Bestuur mogen vergoed worden op basis van het 
tarief geldend voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van niveau A. De 
beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor ieder lid. 
 
Artikel 15. 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
of door zijn plaatsvervanger. 
 
Artikel 16. 
De gewone algemene vergadering vindt twee maal per jaar plaats. Eenmaal in de loop van 
het voorjaar voor de goedkeuring van het jaarverslag en van de rekeningen en eenmaal in 
de loop van het najaar voor de goedkeuring van de begroting 
 
De gewone algemene vergadering vindt twee maal plaats per jaar. Eénmaal in het voorjaar 
voor de vaststelling van de jaarrekening en de goedkeuring van het jaarverslag en éénmaal 
in het najaar voor de goedkeuring van het meerjarenplan of de aanpassing ervan 
 
Artikel 17. 
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de Raad van Bestuur belegd worden 
telkens zulks noodzakelijk blijkt. 
De Raad van Bestuur dient, binnen dertig dagen, een buitengewone algemene vergadering 
te beleggen na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, ingediend door minstens één 
derde van de afgevaardigden van de algemene vergadering. Het verzoek dient de punten te 
vermelden en ook toe te lichten die op de agenda moeten geplaatst worden. 
 
Artikel 18. 
De algemene vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op een door de 
Raad van Bestuur bepaalde plaats. 
 
Artikel 19. 
De oproeping tot de algemene vergaderingen geschiedt schriftelijk en aan huis op digitale 
wijze, tenminste veertien dagen vóór de dag van de vergadering, en vermeldt alle 
agendapunten. De agenda wordt opgesteld door het dagelijks bestuur. Hij wordt aangevuld 
met de punten, die door elke afgevaardigde tijdig aan het dagelijks bestuur ter kennis 
worden gebracht. 
 
Artikel 20. 
Elke afgevaardigde beschikt over één stem in de algemene vergadering. Hij kan zich 
krachtens een schriftelijk gegeven volmacht voor één of meer punten van de agenda laten 
vertegenwoordigen door een andere afgevaardigde van dezelfde deelgenoot of door een 
afgevaardigde van het OCMW van dezelfde gemeente. De erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen en de representatieve woon- en welzijnsactoren kunnen zich 
laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een andere sociale 
huisvestingsmaatschappij, respectievelijk van een andere woon- en welzijnsactor 
Niemand mag evenwel houder zijn van meer dan één volmacht. 
Wanneer tijdens een bijeenkomst van de algemene vergadering een punt ter stemming 
wordt voorgebracht, dient elke afgevaardigde die gebeurlijk als afgevaardigde van twee of 
meer deelgenoten van de vereniging in de algemene vergadering zetelt, vooraf schriftelijk 
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aan te geven voor welke deelgenoot van de vereniging hij als afgevaardigde zijn stem zal 
uitbrengen. 
 
Artikel 21. 
a) Behoudens voor de aangelegenheid bedoeld door b) van dit artikel en deze bepaald door 
de wet, kan de algemene vergadering alleen geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de 
meerderheid van de zitting hebbende afgevaardigden aanwezig is. Als het voormeld 
minimum niet bereikt is, wordt binnen een maand een nieuwe algemene vergadering 
bijeengeroepen die, behoudens andersluidende beschikkingen van de onderhavige statuten, 
geldig beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda werden geplaatst, 
welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden moge zijn. 
b) Om geldig te beraadslagen en besluiten over een wijziging van de statuten, de 
verlenging van de duur van de vereniging, de toelating van nieuwe deelgenoten of de 
vrijwillige ontbinding, dienen twee derden van de afgevaardigden aanwezig of 
vertegenwoordigd te zijn. Bovendien moet, wanneer het gaat om een vergadering waarin 
de wijziging van de statuten zal besproken worden, de oproepingsbrief, naast de agenda, 
ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen bevatten, alsmede in de gevallen bedoeld 
door artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet het bewijs van de voorafgaandelijke 
instemming van alle deelgenoten. Indien bovenvermeld aantal afgevaardigden niet 
opgekomen zijn na een eerste bijeenroeping, wordt toepassing gemaakt van het artikel 36, 
leden 2 en 3 van het OCMW-decreet artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur  
 
Artikel 22. 
De beslissingen betreffende de toetreding, het ontslag of de uitsluiting van deelgenoten, de 
afzetting van een bestuurder, de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur van 
de vereniging en de vrijwillige ontbinding van de vereniging, dienen genomen te worden 
met instemming van minstens twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. 
In alle andere gevallen worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. 
Wat de wijze van stemmen betreft, wordt gehandeld overeenkomstig het artikel 46 van het 
OCMW-decreet. 
 
Artikel 23. 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen worden, na 
goedkeuring door de algemene vergadering, ingeschreven in een daartoe bestemd register 
en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. 
Afschriften of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de Se-
cretaris. Een eensluidend afschrift van de notulen moet door de Secretaris binnen de 
veertien dagen aan alle deelgenoten en aan de bevoegde overheden worden toegestuurd. 
 
Artikel 24. 
De algemene vergadering kan eveneens bijgewoond worden, voor advies over bepaalde 
punten, door daartoe uitgenodigde personeelsleden of andere personen, wier aanwezigheid 
bij beslissing van de Raad van Bestuur als noodzakelijk wordt geacht. 
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TITEL V - DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Artikel 25. 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur die samengesteld is uit: 
 drie (3) één (1) afgevaardigde van gemeentebesturen met meer dan zesentwintig (26) 

gemeenteraadsleden 
 twee (2) één (1) afgevaardigde van gemeentebesturen met minder dan zesentwintig 

(26) gemeenteraadsleden 
 drie(3) twee (2) afgevaardigden van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

met meer dan tien (10) O.C.M.W.-raadsleden  
 twee (2) één (1) afgevaardigde van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

met minder dan tien (10) O.C.M.W.-raadsleden 
 één (1) afgevaardigde van elke door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende sociale bouw huisvestingsmaatschappij 
werkzaam in de regio Roeselare-Tielt. 

 één (1) afgevaardigde van Wonen-Vlaanderen 
 één (1) afgevaardigde van het Provinciebestuur West-Vlaanderen 
 drie (3) afgevaardigden van de representatieve lokale sociale welzijnsactoren. 
Deze bestuurders worden voorgedragen door het gemachtigde bestuursorgaan van de 
deelgenoot waarvan ze een afgevaardigde zijn in de algemene vergadering, en officieel 
aangesteld door de algemene vergadering. 
De Raad van bestuur kan zich verder laten adviseren door ambtenaren of deskundigen. 
 
Artikel 26. 
a) Behoudens persoonlijk ontslag als bestuurder of in toepassing van b) en c) van het 
huidig artikel, eindigt het mandaat van bestuurders bij het ophouden van het mandaat van 
afgevaardigde in de algemene vergadering. Bij herkiezing als afgevaardigde kan ook het 
mandaat van bestuurder worden vernieuwd. 
b) De bestuurder wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd op verzoek van de 
door hem vertegenwoordigde deelgenoot, aan de vereniging betekend per aangetekende 
brief. 
c) Ingeval van slecht bestuur kan de algemene vergadering, met toepassing van artikel 22 
van deze statuten, een bestuurder uit zijn mandaat ontslaan. 
d) Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, duidt de deelgenoot die de bestuurder 
heeft voorgedragen, een vervangend bestuurder aan, die het mandaat beëindigt van diegene 
die hij vervangt. 
 
Artikel 27. 
De bestuurders kunnen persoonlijk niet aansprakelijk gesteld worden voor de verbinte-
nissen aangegaan door de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling 
van de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven fouten. 
De verbodsbepalingen voorzien in artikel 37 van het OCMW-decreet artikel 27 van het 
decreet over het lokaal bestuur gelden eveneens mutatis mutandis voor de bestuurders en 
de personen die de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen. 
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Artikel 28. 
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de 
vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het maat-
schappelijk doel vallen. 
Alles wat niet uitdrukkelijk en verplicht door de wet, de statuten of het huishoudelijk 
reglement voorbehouden wordt aan de algemene vergadering of aan het dagelijks bestuur, 
behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. 
 
Artikel 29. 
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van diegene die hem 
vervangt. De uitnodiging gebeurt op digitale wijze, tenminste tien dagen vóór de dag van 
de vergadering 
De voorzitter is gehouden de Raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens drie bestuur-
ders, op de dag en het uur en met de agendapunten door hen bepaald. 
De vergaderingen van de Raad hebben plaats in de zetel van de vereniging, tenzij de Raad 
voor een bepaalde vergadering anders beslist. 
 
Artikel 30. 
In de vergaderingen van de Raad van bestuur beschikt elke bestuurder over één stem. 
Hij kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een ander bestuurder 
van dezelfde deelgenoot of door een bestuurder van het OCMW van dezelfde gemeente. 
De erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en de representatieve woon- en 
welzijnsactoren kunnen zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder van een andere 
sociale huisvestingsmaatschappij, respectievelijk van een andere woon- en welzijnsactor. 
Geen enkel lid van de raad van bestuur kan houder zijn van meer dan één volmacht. 
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen en de blanco of nietige stembiljet-
ten. 
Het artikel 47 van het OCMW-decreet artikel 35 van het decreet over het lokaal bestuur is 
van toepassing voor elke voordracht van kandidaten en voor elke benoeming tot ambten. 
 
Artikel 31. 
Na ieder dienstjaar maakt de Raad van Bestuur een verslag op over de activiteiten van de 
vereniging tijdens het verlopen dienstjaar. 
De balans en de exploitatierekening worden Het ontwerp van de jaarrekening wordt samen 
met de agenda vóór de gewone algemene vergadering door de Raad van Bestuur aan de 
deelgenoten meegedeeld. 
De Raad van Bestuur duidt twee bestuurders aan voor het driemaandelijks kasnazicht van 
de vereniging. 
 
 
TITEL VI - HET DAGELIJKS BESTUUR” 
 
Artikel 32 
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt als volgt samengesteld: 
 De voorzitter van de vereniging 
 Eén afgevaardigde van elke gemeente of OCMW, tevens lid van de raad van bestuur 
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 De secretaris van de vereniging, zetelend zonder stemrecht. 
Het dagelijks bestuur kan zo nodig andere afgevaardigden van de raad van bestuur of 
deskundigen uitnodigen op de vergaderingen, voor zover de agenda dit vereist. Deze 
personen hebben geen stemrecht in het dagelijks bestuur.” 
 
Artikel 33 
Het dagelijks bestuur is bevoegd om te beraadslagen over volgende aangelegenheden: 
opvolgen van beslissingen van de raad van bestuur, voorbereiden agenda raad van bestuur 
en algemene vergadering, opstellen van het jaarverslag, aanstellen van het personeel (met 
uitzondering van de aanstelling van het diensthoofd), andere aspecten vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement.” 
 
Artikel 34 
Het dagelijks bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van diegene die hem 
vervangt. In de vergaderingen beschikt elke bestuurder over één stem. Hij kan zich laten 
vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van het dagelijks bestuur. 
Geen enkel lid kan houder zijn van meer dan één volmacht.  
Het dagelijks bestuur kan rechtsgeldig vergaderen mits een minimum aanwezigheid van 3 
stemgerechtigde leden. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Er wordt geen rekening gehouden met 
de onthoudingen en de blanco of nietige stembiljetten.” 
 
Artikel 35 
Het verslag van de zittingen van het dagelijks bestuur wordt toegestuurd naar alle leden 
van de raad van bestuur. Dit verslag wordt eveneens voor aktename geagendeerd op de 
volgende zitting van de raad van bestuur. 
 
 
TITEL VII - DE VOORZITTER - DE SECRETARIS 
 
Artikel 36. 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter waarvan het ambt, behoudens in 
geval van ontslag als voorzitter, tegelijkertijd als zijn mandaat van bestuurder een einde 
neemt. 
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt zijn ambt waargenomen 
door het lid van de Raad dat door hem wordt aangewezen. Bij gebrek aan zulke aanwij-
zing, duidt de Raad onder zijn leden een plaatsvervanger aan en wordt, zo nodig, in 
afwachting van die aanduiding, het ambt van voorzitter waargenomen door het oudste lid 
in jaren, dat tevens afgevaardigde is van een lid van de vereniging. 
 
Artikel 37. 
De verkiezing van voorzitter vindt, onder leiding van het oudste lid in jaren, plaats tijdens 
de eerste vergadering van de vernieuwde Raad van Bestuur of tijdens de eerste vergadering 
van die Raad nadat de functie van voorzitter vacant werd. 
Deze verkiezing geschiedt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen. Indien die meerderheid niet werd verkregen bij de eerste stembeurt, 
wordt gehandeld overeenkomstig artikel 47 van het OCMW-decreet artikel 35 van het 
decreet over het lokaal bestuur. 
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Artikel 38. 
De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de activiteiten van de vereniging en handelt 
overeenkomstig de bepalingen van het OCMW-decreet decreet over het lokaal bestuur. 
 
Artikel 39. 
Het diensthoofd van de vereniging wordt aangesteld als secretaris van de algemene 
vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur. 
  
 
TITEL VIII - HET PERSONEEL. 
 
Artikel 40. 
Onverminderd de toepassing van het artikel 229 van het OCMW-decreet artikel 488 van 
het decreet over het lokaal bestuur bepaalt de raad van bestuur, op voorstel van het 
dagelijks bestuur, de personeelsformatie van de vereniging evenals het administratief en 
geldelijk statuut van de personeelsleden, inbegrepen de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden. Alle personeelsleden worden door het dagelijks bestuur 
aangeworven of benoemd in overeenstemming met de bovenbedoelde vooraf bepaalde 
voorwaarden en binnen de perken van de voormelde personeelsformatie, met uitzondering 
van het diensthoofd dat door de raad van bestuur aangeworven en benoemd wordt. Het 
dagelijks bestuur is gerechtigd tot het toepassen op die personeelsleden van alle bepalingen 
vervat in Titel III van het OCMW-decreet titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet over het 
lokaal bestuur. 
  
 
TITEL IX – BOEKHOUDING EN FINANCIEN 
 
Artikel 41. 
Het financieel dienstjaar boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig 
december. 
Het eerste dienstjaar boekjaar vangt aan op datum van oprichting. 
 
Artikel 42. 
De analytische boekhouding wordt gevoerd volgens de wettelijke beschikkingen met 
betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. 
 
Artikel 43. 
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de balans en de resultatenrekening op; zij legt die ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering, evenals in voorkomend geval een voorstel 
tot bestemming van het gunstig bedrijfsresultaat. 
 
Artikel 44 42. 
Het werkkapitaal De werkingsmiddelen van de vereniging bestaat uit: 
 De bijdrage in de begrote werkingskosten door de deelgenoten, gemeenten en/of 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die jaarlijks vastgesteld wordt door de 
algemene vergadering. Deze bijdrage kan per deelgenoot maximaal vijfentwintig (25) 
EURO per inwoner per gemeente per dienstjaar bedragen.  

 Voorschotten op de bijdragen in de werkingskosten betaald door de deelgenoten; 
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 Betaling van prestaties door niet-deelgenoten. 
 Subsidies. 
 Giften. 
 Leningen aangegaan door de vereniging. 
De deelgenoten zijn ertoe gehouden hun bijdragen of voorschotten te vereffenen binnen de 
termijnen, vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
  
 
TITEL X - ONTBINDING, VEREFFENING EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 45 43. 
Ontbinding van de vereniging vindt plaats volgens de bepalingen van de organieke wet het 
decreet over het lokaal bestuur. De voortijdige ontbinding wordt beslist door de algemene 
vergadering volgens de bepalingen van de onderhavige statuten. 
 
Artikel 46 44. 
Onverminderd de toepassing van het artikel 235 van het OCMW-decreet 495 van het 
decreet over het lokaal bestuur wordt in geval van ontbinding, het maatschappelijk 
vermogen verdeeld door vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, die tevens 
de omvang van hun opdracht bepaalt. Het netto-actief van de vereniging kan slechts 
verdeeld worden onder de deelgenoten van de vereniging. 
 
Artikel 47 45. 
Voor alles wat niet in deze statuten is opgenomen, wordt verwezen naar het decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn 22 december 2017 over het lokaal bestuur, naar de besluiten genomen ter 
uitvoering van deze wet dit decreet, en naar het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
 

 
 

Opgemaakt te Izegem, op datum van 18 november 2010 21 november 2018 
Voor eensluidende coördinatie 
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