
Zitting Gemeenteraad van 16 maart 2010 

 
AANWEZIG: 

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

 

De Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Geert VERSTRAETE, schepen en voorzitter van het OCMW, is verontschuldigd. 
In extremis wordt ook de heer Marnick GOOSSENS, raadslid, verontschuldigd naar aanleiding van 
het plotse overlijden van de heer Goossens’ vader. 
De raad houdt een minuut stilte en de heer Voorzitter biedt, namens de raad, zijn oprecht 
medeleven aan. 
 
De heer Francky DEMAEGHT, raadslid, treedt de raadszaal binnen en neemt deel aan de 
vergadering. 
 
Het verslag van de vorige zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

1       Aanvullend reglement inzake de invordering van niet-fiscale ontvangsten 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42, § 2, 43 § 2 - 2° en 

94; 

Overwegende dat de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid instaat voor de 
invordering van niet-fiscale ontvangsten; 

Overwegende dat bij niet-tijdige betaling van de niet-fiscale ontvangsten 
herinneringen worden gestuurd en dat dit kosten met zich meebrengt; dat dit gebeurt in volgende 
stappen: 
 - eerste herinnering (niet-aangetekend); 
 - tweede herinnering (aangetekend); 

Overwegende dat met oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare 
schuldvorderingen die geviseerd en uitvoerbaar verklaard worden door het college van 
burgemeester en schepenen de financieel beheerder een dwangbevel kan uitvaardigen; 

Overwegende dat aan het sturen van een aangetekende herinnering en aan het 
betekenen van een dwangbevel kosten verbonden zijn; 

Overwegende dat deze kosten volledig ten laste zijn van de ingebreke blijvende 
schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten; 

Overwegende dat de fractie van De Brug vraagt dat dit reglement met enige 
soepelheid wordt gehanteerd binnen de schoolinstellingen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten worden de volgende kosten 
aangerekend: 



Eerste herinnering (niet-aangetekend) Zonder kosten 

Tweede herinnering (aangetekend) 5 euro kosten 

Betekening van een dwangbevel Kosten van de gerechtsdeurwaarder 

 Deze kosten zijn ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten. 

artikel 2: Voor de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. De hieraan verbonden kosten 
zijn volledig ten laste van de schuldenaar van niet-fiscale ontvangsten. 

artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

 
2       Vaststellen van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de 
voorwaarden ervan 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder het artikel 43 §2 - 15°; 

Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet, in 
het bijzonder artikel 29; 

Gelet op de omzendbrief B2009/2 betreffende de wijzigingen aan het gemeentedecreet 
ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de voorbehouden bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het 
vaststellen van retributies is versoepeld sinds 1 juli 2009, zodanig dat de gemeenteraad nog enkel 
zelf moet beslissen over het kader en de bijzonderste voorwaarden van de retributie; 

Overwegende dat de gemeenteraad instaat voor de aanduiding van diegene die de 
retributie verschuldigd is, voor zover dat niet als vanzelfsprekend volgt uit de aard van de 
retributie en voor de eventuele vaststelling van vrijstellingen of verminderingen; 

Overwegende dat gebruikelijk is dat de vaststelling van retributietarieven tegen 
kostprijs gebeurt, met andere woorden dat de gemeente niet wordt verondersteld winst te boeken, 
doch alle kosten van de bijzondere dienstverlening waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, op 
een realistische wijze bepaald worden; 

Overwegende dat het vaststellen van het tarief, weliswaar binnen netvermelde 
randvoorwaarde, en de bepaling van de wijze van inning geen beleidsmatige handelingen zijn en 
behoren tot de uitvoerende taken 

Overwegende dat het vaststellen van het tarief zelf en de bepaling van de wijze van 
inning voor een meer soepele en efficiënte werking voortaan kan gedelegeerd worden aan het 
college; 

Overwegende dat zo op een vlottere manier kan worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden; 

Overwegende dat deze versoepelde werking past binnen de uitgangspunten van het 
Gemeentedecreet maar ook aansluit bij de wijze waarop retributies door de federale en 
gewestelijke overheden worden vastgesteld; dat het wetgevend orgaan zicht beperkt tot het 
verlenen van de machtiging en het uittekenen van het kader terwijl het uitvoerend orgaan zorgt 
voor de bepaling van de concrete bijzonderheden; 

Overwegende dat het vaak ook handelt over tarieven van producten die de gemeente 
aanbiedt die ze zelf betrekt van hogere overheden; 

Overwegende dat volgende vormen van bijzondere dienstverlening die tegen betaling 
wordt aangeboden in aanmerking komt: 
o In het kader van openbaarheidswetgeving, afschriften van documenten, plannen en dossiers 

op verschillende dragers; 
o Binnen de Dienst Administratie: 

Aflevering van administratieve stukken (rijbewijzen, identiteitsbewijzen, paspoorten, …) en bij 
administratieve handelingen (huwelijken, …); 

o Binnen de Dienst Grondgebied en Patrimonium: 
Aflevering van administratieve stukken en bij administratieve handelingen 
(stedenbouwkundige, planologische en milieuvergunningsaanvragen, uittreksels, …), 
vergoeding voor patrimoniumconcessies en –verhuringen (markt, openbaar domein, 



 

 

gebouwen, lokalen) en vergoeding voor geleverde of uitgeleende producten (composteren, 
afvalbehandeling, …); 

o Binnen het Onthaal 
Aflevering van toeristische producten, aflevering van huisvuilzakken en administratieve 
stukken (jaarverslag, rekening, budget, abonnement gemeenteraad, …); 

o Binnen de Dienst Vrije Tijd 
Aflevering van toeristische producten, uitlening van materialen (bibliotheek, jeugddienst, …), 
verhuur van allerhande infrastructuur (lokalen, zalen, sportvelden, …), toegangsgelden bij 
manifestaties, evenementen en organisaties van de Dienst Vrije Tijd (sportkampen, 
jeugdkampen, cultuurcafés, …) en verkoop van dranken en versnaperingen bij deze 
manifestaties en evenementen; 

o Binnen de Brandweer 
Brandpreventieonderzoeken, uurlonen voor bijzondere prestaties (wespenverdelging, 
waterlevering, …) 

o Binnen de onderwijsinstellingen De Wingerd en De Zon 
Afleveren van producten of diensten (maaltijden, bijzondere toezichten, extra-
murosactiviteiten, specifieke materialen, …) 

Overwegende dat het van belang is dat tarieven op een transparante wijze worden 
gehanteerd en de bevolking op voldoende wijze in kennis moet worden gebracht van de 
gehanteerde tarieven; 

Overwegende dat het verlenen van een bijzondere machtiging aan het college van 
burgemeester en schepenen een periodieke rapportering veronderstelt over het aanwenden van 
deze machtiging; 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en de SP.a tegen dit voorstel 
wensen te stemmen 

BESLUIT: met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

artikel 1: De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging tot het vaststellen van de tarieven van retributies binnen de afgelijnde 
diensten. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn 
en mogen het maximum van 500 euro niet overschrijden. 

artikel 2: De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging tot het vaststellen van de wijze van inning van retributies. De inning 
kan zowel contant gebeuren als giraal in functie van de praktische mogelijkheden. 

artikel 3: Bij niet-betaling van, niet binnen de 30 dagen na ontvangst uitdrukkelijk en 
schriftelijk betwiste retributies, kan gebruik gemaakt worden van art. 94, 2° van 
het gemeentedecreet. 

artikel 4: Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de 
burgerlijke rechtspleging. 

artikel 5: Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd 
geheven opschorten. 

artikel 6: De gemeente houdt een algemene prijs- en tarievenlijst bij op de website en aan de 
loketten waar deze producten of diensten afgerekend kunnen worden, zodat de 
bevolking ten allen tijd kennis kan nemen van de gehanteerde tarieven. 

artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen rapporteert jaarlijks over de 
beslissingen in het kader van deze machtiging aan de gemeenteraad in het kader 
van het jaarverslag. 

artikel 8: Alle nog van toepassing zijnde reglementen waar tarieven van retributies worden 
vastgesteld, treden buiten werking vanaf 1 april 2010. 

 

OPENBARE WERKEN 

3       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – aktename stand van zaken 

De Raad, 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2007-2012, in het bijzonder het speerpunt 

‘Herinrichting van het centrum’; 



 

 

Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot regelmatige rapportering over dit 
speerpunt in de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 januari 2008 houdende de 
toewijzing van de ontwerpopdracht voor het project dorpskernvernieuwing aan de tijdelijke 
vennootschap 360/Bas Smets; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp 
“dorpskernhernieuwing Ingelmunster” een voorontwerpdossier werd opgemaakt door de 
ontwerpers, rekening houdende met de opmerkingen van de verschillende betrokken externe 
partners, klankbordgroep, adviesraden, bewoners en handelaars, …; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2009 houdende de 
goedkeuring van het globale voorontwerp en vraag voor opmaak van ontwerpen per deelfase; 

Gelet op de herinrichting van de Bruggestraat als centrumstraat met 
éénrichtingsverkeer; 

Overwegende dat een aanpassing van het traject van buslijn 52 Kortrijk-Tielt zich 
opdringt; 

Gelet op het overleg met de Lijn West-Vlaanderen; 

Gelet op het voorstel van het gemeentebestuur om het traject aan te passen van de 
Bruggestraat/Meulebekestraat naar de Oostrozebekestraat/Ringlaan, ondersteund met flankerende 
maatregelen (aanpassen/uitrusten bestaande bushaltes, nieuwe haltes, fietsstallingen,…); 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt akte genomen van de beslissing van De Lijn West-Vlaanderen om het 
traject van de buslijn 52 aan te passen van de Bruggestraat/Meulebekestraat naar 
de Oostrozebekestraat/Ringlaan. 

 

VERKEER 

4       Opmaak verkeersbordendatabank – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
met Vlaams Gewest 

De Raad, 

Gelet op het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen; 

Gelet op de goedkeuring van het Vlaams Gewest van 25 april 2008 houdende de 
ontwikkeling van een verkeersbordendatabank; 

Overwegende dat het Vlaams Gewest instaat voor de basisinventarisatie van alle 
verticale verkeerssignalisatie op gewest- en gemeentewegen; 

Overwegende dat de gemeente gratis toegang verkrijgt tot de databank en foto’s van 
hun grondgebied; 

Gelet op de vraag aan de gemeente tot een verbintenis om de basisinventarisatie te 
controleren en alle wijzigingen bij te houden en te verwerken in de databank; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het Vlaams 
Gewest, om de gegevens in de Verkeersbordendatabank actueel te houden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, om de wijzigingen in de 
databank actueel te houden, wordt goedgekeurd. 

 











 

 

SPORT 

5       Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2009 en 
jaarverslag 2009 

De Raad, 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Ingelmunster bij het Regionaal Sport 

Overleg iv; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2003 houdende toetreding tot 
de RSOiv en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van een 
interlokale vereniging “Regionaal Sport Overleg of RSOiv; 

Gelet op de heroprichting van het RSOiv voor de periode 2007–2012, op woensdag 7 
februari 2007, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen; 

Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 5 – 
financieel beheer en financiële controle, artikel 12 waarin bepaald is dat aan de gemeenteraad 
jaarlijks de rekening ter goedkeuring dient voorgelegd; 

Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, hoofdstuk 6 – Overige 
wederzijdse rechten en plichten, artikel 15 waarin bepaald is dat samen met de rekening het 
jaarverslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd; 

Gelet op de rekening van 2009 van de RSOiv, sluitend met een positief saldo van 
2.370,01 euro, een totaal aan ontvangsten van 8.584,00 euro en een totaal aan uitgaven van 
8.209,90 euro; 

Gelet op het jaarverslag 2009 van de vereniging RSOiv; 

Gelet op de sluitende begroting 2010 van de RSOiv, met 8.100,00 euro aan 
ontvangsten en 8.100,00 euro aan uitgaven; 

Gelet op het jaarprogramma van 2010 van de RSOiv; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Overeenkomstig artikel 12 en artikel 15 van de samenwerkingsovereenkomst, 
worden de rekening en het jaarverslag van het RSOiv goedgekeurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 9 maart 2010 

Gemeentelijke Holding 

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

Sinds kort staat op de webstek van de gemeentelijke holding de volgende mededeling te lezen: “De 
Gemeentelijke Holding heeft kennis genomen van het akkoord tussen de Europese Commissie en 
Dexia betreffende het herstructureringsplan door Dexia voorgelegd. 
In algemene termen is het een plan dat de toekomst van Dexia open houdt, ook als het bepaalde 
offers vergt. Voor de Gemeentelijke Holding is het belangrijk dat de Commissie de leefbaarheid van 
Dexia en van zijn model heeft erkend. Verder zijn de relaties tussen Dexia Bank België en de lokale 
besturen niet in vraag gesteld. Tenslotte heeft de Commissie, door het principe van dividenden te 
aanvaarden, de inspanningen erkend die door de historische aandeelhouders van Dexia geleverd 
werden, al is het zo dat de dividenden in aandelen zouden uitgekeerd worden. Het geheel van dit 
akkoord en in het bijzonder de laatste beperking betreffende de wijze van uitkeren van dividenden, 
brengt de Gemeentelijke Holding er toe zijn toestand en vooruitzichten te herbekijken en in het 
bijzonder de mogelijkheden om zelf dividenden uit te keren, zoals was vooropgesteld bij de 
kapitaalverhoging. 
Wij vragen aan onze aandeelhouders ons de tijd te geven om dit onderzoek te doen vooraleer 
concreet te antwoorden op de – overigens terecht – gestelde vragen.” 
Zoals u wellicht nog weet, stelde het Vlaams Belang zich destijds reeds de vraag of de belofte van 



 

 

een jaarlijks dividend van 13% wel realistisch was. We zijn nog geen jaar ver en het is al prijs. 
Heeft het bestuur ten aanzien van de Gemeentelijke Holding al vragen gesteld ter zake? Heeft het 
bestuur gereageerd op de mededeling van de Gemeentelijke Holding over het wellicht niet uitkeren 
van de dividenden? Welke stappen zal de gemeente ondernemen om de dividenden alsnog te 
krijgen? Hoe zal het bestuur de ontstane tekorten langs inkomstenzijde opvangen als die 
dividenden er inderdaad niet komen of minder dan 13 procent bedragen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ik wil hier meteen corrigeren dat in de overeenkomst voor de noodzakelijke kapitaalsverhoging van 
de Gemeentelijke Holding geen sprake was van een jaarlijks dividend van 13% over 10 jaar, maar 
wel van een tienmalig dividend van 13%. De overeenkomst maakte op geen enkele plaats gewag 
van een jaarlijks dividend. Ook op de gemeenteraad waarop deze beslissing genomen werd, werd 
deze periodiciteit correct toegelicht. 
De melding die u van de website van de Holding haalde, werd de gemeente ook al per brief 
betekend en is een logisch gevolg van het akkoord tussen de Europese Commissie en Dexia, 
waarbij gesteld wordt dat Dexia zijn eventuele dividenden voor twee jaar niet in speciën, maar 
alleen in aandelen mag uitkeren. 

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

 
2       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 9 maart 2010 

Evaluatierapport van een Europese onderzoekscommissie inzake corruptie bij de overheid 

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

Volgens het evaluatierapport van de Europese onderzoekscommissie scoort ons land niet goed op 
de ‘corruptie-barometer’. In de media wordt vooral het bedrijfsleven met de vinger gewezen, maar 
volgens de Europese onderzoekscommissie is er ook iets mis met de corruptie en de werking van 
de overheden. De lokale overheden gaan niet vrij uit. Transparancy International Belgium stelt het 
volgende: “De slechtere score van België is te wijten aan het gebrek aan regels en preventieve 
instrumenten voor het signaleren van onregelmatigheden. Zo heeft een ambtenaar de wettelijke 
verplichting om de procureur des konings op de hoogte te brengen van elk misdrijf dat hij vaststelt 
tijdens de uitoefening van zijn ambt, maar hij wordt daarin niet gesteund.” Op lokaal 
bestuursniveau komen volgens het Greco (Europees Evaluatieteam) volgende vingerwijzigingen 
naar voor: “Politisering van de overheidsdiensten, inzetten van middelen voor politieke doeleinden, 
uitgesproken cliëntelisme, fictieve werknemers of banen, valse facturen, waardeloos onderzoeks- 
en studiewerk dat echter peperduur blijkt, omzeilingen van het verbod op giften en prestaties van 
rechtspersonen aan politieke partijen, politisering van de controleorganismen (rapport GRECO Nov. 
2009). 
Wil de gemeenteraad meehelpen om maatregelen te nemen om corruptie in onze gemeentelijke 
overheid te voorkomen en of te bestrijden? 
Een voorstel tot oplossing zou kunnen zijn in het arbeidsregleement van onze gemeentelijke 
ambtenarij twee punten toevoegen: 

1. De gemeentelijke ambtenaar wordt op zijn plicht gewezen om alle onregelmatigheden die 
hij vaststelt te melden bij gemeenteraadsleden van de oppositie of zoals hoger rechtstreeks 
bij de procureur des koning. 

2. De ambtenaren die de rol van klokkenluider spelen kunnen hiervoor nooit door de overheid 
gesanctioneerd worden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentebestuur zet op dit moment alle nodige stappen die voorzien zijn in het 
Gemeentedecreet in verband met het opzetten van een interne controle systeem. Samen met het 
neerleggen van de jaarrekening 2009 zal daarover aan de gemeenteraad worden gerapporteerd. 



 

 

Het interne controle systeem is net bedoeld, onder meer, om onregelmatigheden onmogelijk te 
maken. 

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

 
3       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2010 

Vlaanderenstraat 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Francky DEMAEGHT, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Kan het schepencollege duidelijkheid geven over de situatie in de Vlaanderenstraat naar aanleiding 
van de werken en ophoping van aarde waardoor mensen last krijgen van teruglopend water. Twee 
zittingen geleden ging de meerderheid er voor kijken, dus willen wij graag een stand van zaken. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Toen u deze vraag ook al stelde op de gemeenteraad van 22 december werd geantwoord dat deze 
werken, uitgevoerd in opdracht van de VMSW, nog niet werden opgeleverd omwille van een aantal 
opmerkingen waar nog aan tegemoet moest worden gekomen. Vooraleer een antwoord te geven 
over de stand van zaken, wens ik te corrigeren dat er bij de werken totaal geen ophogingen zijn 
gebeurd en dat nog geen specifieke voorbereidende werken zijn gebeurd voor de aanleg van 
beplantingen, met uitzondering van het graven van een aantal plantgaten met uitspreiding van de 
vrijgekomen aarde. 
In de loop van januari werd, zoals gepland en meegedeeld op de gemeenteraad, een overleg 
georganiseerd ter plaatse met studiebureau en aannemer. Er werd beslist een zone van 2 meter 
achter de afsluitingen als wed (enkelvoud, meervoud wadi) aan te leggen en in te zaaien. De 
verdere afwatering zal dan gebeuren via dwarsgrachtjes die leiden naar de langsgracht van de 
Ringlaan. De overblijvende zone zal, op vraag van de bewoners tijdens de infovergadering, 
aansluitend door het gemeentebestuur beplant worden met een gemengd groenscherm (corylus 
avellana=hazelaar, acer campestre=veldesdoorn, ligustrum vulgare=gewone liguster en cornus 
alba=kornoelje). De aangelanden werden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht op 8 februari 
2010. Door de strenge winter kon de oorspronkelijke planning niet gehandhaafd blijven. Wel is de 
gemeente gestart met de aanplant van het groenscherm langs de Ringlaan. De aannemer zal 
aansluitend de resterende grondwerken uitvoeren, naast het aanplanten van de voorziene 
groenzones. Het is nog steeds de bedoeling de werken af te ronden tegen mei 2010. 

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 Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
10 maart 2010 

Bewonerskaart Weststraat – Bruggestraat 

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

Het invoeren van beperkt parkeren in de tijd brengt in deze straten ongemakken mee voor de 
bewoners. Voor wie over een eigen parkeerplaats of garage beschikt, is dit ongemak beperkt. Men 
kan de eigen wagen voor langere tijd kwijt op deze plek. Voor wie hier niet over beschikt, is de 
hinder erger. Vooral oudere bewoners en jonge koppels met kinderen krijgen er dan mee te 
maken. DE BRUG zou daarom voorstellen om deze beperkte groep bewoners van beide straten een 



 

 

bewonerskaart uit te reiken die hen toelaat langer te parkeren dan de twee uur voorzien door het 
reglement binnen deze blauwe zone. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentebestuur heeft een aantal maatregelen ingevoerd de afgelopen weken die de 
verkeersleefbaarheid in het centrum moeten behouden gedurende de werken. Het invoeren van de 
vaste blauwe zones is er één van. 
Alle mensen die ons momenteel vragen, suggesties en opmerkingen aanreiken, krijgen het 
antwoord dat hun opmerking of suggestie mee bekeken zal worden bij de eerste evaluatie. We 
wensen als bestuur deze evaluatie echter wat achteruit in de tijd te plaatsen, bvb. 6 maanden. Dit 
heeft als enige reden dat een gewijzigde verkeerssituatie wat tijd nodig heeft om, ten eerste 
voldoende gekend te zijn en om voldoende de ruim voor handen zijnde alternatieven ontdekt te 
hebben. 
We willen hiermee niet ontkennen dat er voor sommige bewoners een hele verandering plaats 
gevonden heeft. Mensen die echt in de problemen komen, raden we aan om het gemeentebestuur 
te contacteren. Samen met hen zal gezocht worden naar een eventuele oplossing of naar een 
eventueel alternatief. Ik wil hierbij echter ook al aankondigen dat de grootste impact echter zal 
ontstaan, wanneer effectief aan de markt gewerkt wordt. Hoewel de parking achter het 
gemeentehuis dan reeds in gebruik zal genomen zijn, zullen de aanpalende straten toch de 
gevolgen van deze werken sterk ondervinden. Vandaar ons pleidooi om toch eerst nog een tijdje de 
huidige situatie aan te houden. 

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

 
5       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
10 maart 2010 

Communicatie energiepremies in ’t Ingeling 

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

In het jongste nummer van ’t Ingeling wordt op pagina 6 en 7 een overzicht gegeven van de 
verschillende energiepremies. Bij punt 1 (fiscaal aftrekbare premies) zijn een paar 
onzorgvuldigheden in de tekst geslopen, waardoor de verstrekte informatie niet volledig is, wat 
onder meer sociaal zwakkeren en niet-belastingbetalers niet ten goede komt. DE BRUG wil dan ook 
vragen dat deze informatie vervolledigd wordt, hetzij in een volgend nummer van het gemeentelijk 
informatieblad, hetzij in het deur-aan-deurblad Het Krantje. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het klopt inderdaad dat in het bewuste artikel onvolledige informatie is verschenen. Dit zal worden 
rechtgezet bij een volgende editie. Het gemeentebestuur wenst zich hiervoor dan ook te excuseren. 
De nodige maatregelen zullen worden genomen om dergelijke fouten in de toekomst proberen te 
vermijden. 

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

 
6       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
10 maart 2010 

BPA Sportcentrum 



 

 

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

Op de raad van 19 mei vorig jaar deed DE BRUG een omstandige tussenkomst over de tweede 
vernietiging door de Raad van State van het BPA Sportcentrum. Vooral de zinsnede uit het arrest 
die bepaalt dat de gemeentelijke overheid “gehouden is te zorgen voor de uitvoering van het 
Arrest” baarde ons toen zorgen. Strikt juridisch moet de gemeente er met andere woorden voor 
zorgen dat alle zes onvergunde gebouwen of onvergund gesloopte gebouwen in hun 
oorspronkelijke staat hersteld worden. 
De bekommernis die DE BRUG toen uitte voor een voorspoedige toekomst van de brouwerij blijft 
nog steeds bestaan. Niet alleen wordt het bedrijf sinds dit arrest geconfronteerd met het feit dat 
men onvergunde gebouwen heeft, ook het bekomen van een nieuwe milieu- en/of 
uitbatingsvergunning wordt zo goed als onmogelijk. Het kan dat er een ogenblik komt dat de 
toestand nijpend wordt voor het bedrijf. Het zou dan ook niet onrechtvaardig zijn vanwege het 
bedrijf indien men daar besluit om de geleden verliezen te verhalen op het gemeentebestuur, en 
dus op de belastingbetaler. Dat elke Ingelmunsternaar dus mag opdraaien voor de fouten in het 
beleid van enkelen, een scenario dat de Ijslandse bevolking een paar dagen geleden nog resoluut 
van de hand wees. 
DE BRUG heeft in dit dossier steeds de houding aangenomen dat een oplossing er alleen kan 
komen via overleg met alle betrokkenen, tussen het bedrijf, de protesterende buurt en de 
gemeente als vergunnende overheid dus. DE BRUG wil nu graag van het college vernemen welke 
stappen reeds gezet zijn in dit dossier, met andere woorden: of de gemeente reeds enige stap 
gezet heeft in de zin van een uitvoering van het arrest van de Raad van State, of er reeds enig 
overleg gehouden werd, en tenslotte in hoeverre de goede werking van de brouwerij reeds 
belemmerd werd of wordt door dit arrest. 
De historische verantwoordelijkheid van de opeenvolgende CD&V-gemeentebesturen sinds 1985 is 
in dit dossier immers immens te noemen. Dit nieuwe CD&V-bestuur mag zijn verantwoordelijkheid, 
geërfd van zijn voorgangers, dus niet uit de weg gaan en moet een oplossing zoeken. DE BRUG wil 
graag weten welke richting men hierbij wil inslaan. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Vooreerst ter correctie wil ik er op wijzen dat het slechts een vernietiging betreft van een, 
weliswaar belangrijk, onderdeel van het BPA en niet van het volledige BPA. Bovendien is er ook 
geen sprake van gebouwen die zonder vergunning werden gesloopt. 
De bestaande juridische toestand, voor alle duidelijkheid, is als volgt. Zone 0 en 10 (de 
brouwerijzone) uit het BPA Sportcentrum werd vernietigd door het arrest van de Raad van State en 
de stedenbouwkundige vergunning van 6 augustus 2004 van het college van burgemeester en 
schepenen voor het regulariseren van een loods (loods O) werd eveneens vernietigd door het 
arrest van de Raad van State. Verder is het zo dat alle andere vergunningen die in toepassing van 
het BPA Sportcentrum werden vergund hun rechtskracht behouden, tenzij een vonnis of arrest daar 
anders zou over oordelen. De bestaande milieuvergunning blijft geldig tot deze vervalt of tot een 
wijziging dient te worden aangevraagd. 
Wat nu de uitvoering van dit vonnis betreft, zoals door de Raad van State gevraagd, is er door een 
burger van de gemeente een zaak tegen de brouwerij aangespannen overeenkomstig art. 194 van 
het gemeentedecreet. Bij dergelijke zaak treedt de burger in de plaats van de gemeente. In deze 
zaak is de gemeente Ingelmunster gedagvaard in gedwongen tussenkomst. De openingszitting van 
deze rechtszaak was afgelopen woensdag waarbij de agenda van de rechtszaak werd bepaald. 
De gemeente zal zich, in functie van deze zaak, verder beraden met haar raadsmannen over het in 
te nemen standpunt. Het college zal de gemeenteraad verder inlichten van de stand van zaken van 
dit geding. 

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

 
7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 maart 2010 

Geluidsisolatie evenementenhal 



 

 

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

Een tweetal weken geleden woonde ik het optreden bij van Tribute to Madonna in de 
evenementenhal. Ook de schepen van cultuur, mevrouw Trees Lapeere was er aanwezig en zal 
mijn opmerking kunnen bevestigen. Op een bepaald moment bracht men daar een muzikaal 
nummer. Het lawaai van de supporters van de volleybalmatch in de sportzaal ernaast was heel 
hinderlijk. Vandaar mijn volgende vraag. Indien de evenementenhal ook gebruikt wordt voor 
culturele activiteiten, wat ik alleen maar kan toejuichen, zal het noodzakelijk zijn om 
geluidsisolatiewanden aan te brengen. Een muzikale of een verbale act, met ernaast een 
sportactviteit, verliest een groot stuk van zijn waarde door het lawaai in de aanpalende zaal. 
Indien het dit jaar niet meer past binnen de vooropgestelde begroting, is het wenselijk om het 
aanbrengen van geluidsisolatie in de sporthal te begroten in het komende jaar. Zo zullen zowel de 
sportclubs als de culturele verenigingen tevreden zijn. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het aanbrengen van geluidsisolatie zoals voorgesteld lijkt ons een weinig efficiënte oplossing. 
Gezien de aanwezigheid van een grote schuifdeur tussen beide zalen, lijkt isoleren tegen 
wederzijdse geluidsoverlast een zo goed als onbegonnen zaak. In de huidige omstandigheden, 
volleybal in de ene zaal, een evenement in de andere zaal, is het voor de club soms een goede 
zaak dat er een vijfde set aan komt, voor het evenement echter niet. 
Bij toekomstige evenementen zal erover worden gewaakt dat deze niet samenvallen met 
sportactiviteiten. Wanneer het evenement reeds lang op voorhand vastligt, zal er rekening moeten 
worden gehouden hiermee bij de opmaak van de sportkalenders. Anderzijds zullen grote 
evenementen die meer in extremis worden aangevraagd, zich moeten schikken naar de reeds 
opgemaakte sportkalenders. Aldus zal een samenloop van activiteiten vermeden kunnen worden. 
Bij deze roepen we verenigingen die een grote activiteit plannen ook op om tijdig hun activiteit aan 
te kondigen bij het college van burgemeester en schepenen, het liefst nog voordat groepen en 
dergelijke vastgelegd werden. 

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

 
8       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
11 maart 2010 

Zwerfvuil centrum 

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

Sinds geruime tijd spreken mensen uit de centrumstraten ons aan over zwerfvuil die door 
passanten wordt achtergelaten. Zwerfvuil die door de buurtbewoners meestal zelf wordt 
opgeruimd. In het verleden heeft de gemeente reeds verschillende inspanningen gedaan. We 
denken hierbij o.a. aan de lenteschoonmaak. Het zou ons inziens goed zijn om nu een tandje bij te 
steken in de strijd tegen het zwerfvuil en dit op twee domeinen. Ten eerste, preventief, via 
sensibilisatie en informatie de mensen er op wijzen dat het ongehoord is om vuilnis langs de straat 
te gooien. Een samenwerking met de scholen lijkt aangewezen. Ten tweede, repressief, betrapte 
overtreders wijzen op hun fout en de nodige maatregelen opleggen. Een zwerfvuilvrij centrum is 
een collectieve verantwoordelijkheid en verhoogt de aantrekkelijkheid van het centrum. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Op dit moment doet de gemeente reeds maximale inspanningen voor het terugdringen van 
zwerfvuil en sluikstorten. Op repressief vlak werden in 2009 19 feiten vastgesteld van sluikstorten 
die leidden tot een aanslag voor sluikstorten. Hierbij werd een globale aanslag van 2.365 euro 
gevestigd. Gelet op de niet eenvoudige manier waarop de vaststelling dient te gebeuren 



 

 

(betrappen op heterdaad is niet zo voor de hand liggend) getuigt dit toch van een zeer intensieve 
inzet tegen sluikstorten. Op preventief vlak worden er heel veel inspanningen gedaan door de 
technische diensten om onze openbare ruimte zo proper mogelijk te houden. Immers het is zo dat 
een vuile omgeving nog meer vuilnis aantrekt. Alles bij elkaar wordt er continu 1 FT arbeider 
ingezet voor ophaling en opruiming (inzet veegmachine, ploeg groendienst voor opruimen bermen, 
taluds, … en ploeg wegendienst die elke vrijdag de vuilbakjes gaat legen). Vorige week nog werd 
een volledige aanhangwagen zwerfvuil geruimd langs de Ring. Tenslotte wordt er door de 
gemeente ook steeds maximaal ingespeeld op acties die het voorkomen van zwerfvuil in de kijker 
plaatsen, bijvoorbeeld acties van IVIO, de provincie of het Vlaamse gewest. We merken echter ook 
dat de mensen van Ingelmunster dergelijke acties een beetje moe zijn. In tegenstelling met de 
beginperiode van de zwerfvuilacties zijn er steeds minder mensen, minder scholen op de afspraak. 
Vandaar ook dat er dit jaar geen algemene zwerfvuilactie ondernomen werd. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar opnieuw voldoende mensen mobiliseren om dit probleem aan te pakken. 

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

 
9       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 11 maart 2010 

Charter biodiversiteit 

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

2010 is internationaal tot het Jaar van de Biodiversiteit uitgeroepen. Kunnen wij dit niet aangrijpen 
om dan samen met Natuurpunt het Charter voor Biodiversiteit te ondertekenen? De voorbije jaren 
verdwenen in Vlaanderen 6% van de planten- en diersoorten. Nog eens 28% is met uitsterven 
bedreigd. Ook gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen. Daarom vragen wij om in navolging 
van, tot nu toe, een dertigtal gemeenten en de provincie West-Vlaanderen het Charter te 
ondertekenen. Daaropvolgend kunnen concrete haalbare acties in samenwerking met overheid, 
burgers en verenigingen volgen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het Charter voor Biodiversiteit met zijn 10-punten actieplan is heel ambitieus en legt een heel 
aantal taken op, met name meetbare doelen voor leefgebieden en soorten vastleggen en beleid 
erop afstemmen, inventarisatie van de soorten en leefgebieden van de Vlaamse rode lijstsoorten 
op het grondgebied, eigen beleidsplannen (GNOP, ruimtelijke uitvoeringsplannen) herwerken met 
duidelijke doelstellingen naar soorten en habitats, …) Het college wil er ook op wijzen dat in alle 
beleidsplannen van de Vlaamse en provinciale overheden inzake milieu en natuur deze regio 
stiefmoederlijk behandeld wordt. Als je het Natura2000-netwerk bekijkt is onze regio een witte 
vlek, wat betekent dat deze regio bijna niet in aanmerking komt voor steun van hogere overheden 
voor het realiseren van milieu- en natuurdoelen. Dit maakt het ondernemen van dergelijke acties 
natuurlijk niet voor de hand liggend. U zult het immers met mij eens zijn dat het in stand houden 
en het herintegreren van soorten en van habitats geld, tijd en personele inzet vraagt, ook al 
gebeurt al heel wat werk door vrijwilligers. De ondertekening van het Charter is momenteel dus te 
vergaand. Wat natuurlijk niet betekent dat er niet kan samengewerkt worden met Natuurpunt rond 
de uitvoering van concrete specifieke, acties rond de bescherming van een soort of een leefgebied. 
We zijn als college steeds bereid concrete voorstellen ten gronde te bekijken met de betrokkenen. 

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

 
10      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 11 maart 2010 

Earth Hour 



 

 

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

In 2009 doofden miljoen mensen in meer dan 4.000 steden in 88 landen hun lichten symbolisch 
gedurende één uur. In totaal 375 bekende momumenten ter wereld hebben deelgenomen aan 
Earth Hour. Ook België doet massaal de lichten uit om een positief statement te maken tegen de 
klimaatsverandering. Dit kan zelfs gepaard gaan met een soort ‘dag van de duisternis’-activiteit. 
Wil onze gemeente meedoen aan de internationale oproep van het WWF aan de steden, 
gemeenten, bedrijven en burgers om deel te nemen aan de symbolische actie op 27 maart van 
20:30 tot 21:30 uur? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De gemeente is reeds ingeschreven om deel te nemen aan Earth Hour 2010. Er werd aan Eandis 
gevraagd om de monumentenverlichting te doven. Er wordt niet geopteerd om de openbare 
verlichting te doven, enerzijds om veiligheidsredenen en anderzijds om financiële redenen. De 
kostprijs om de openbare verlichting gedurende 1 uur te doven is zeer hoog. Daarom wordt de 
monumentenverlichting gedoofd als symbolische actie. Er wordt ook een nieuwsbericht op de 
website geplaatst om de inwoners op te roepen om ook deel te nemen aan Earth Hour en hun 
lichten symbolisch te doven op 27 maart van 20.30 tot 21.30 uur. 
Er wordt geen “Dag van de Duisternis” activiteit georganiseerd ter gelegenheid van Earth Hour. Er 
wordt wel gekeken of er een activiteit kan georganiseerd worden ter gelegenheid van de “Nacht 
van de Duisternis” op 16 oktober 2010, tijdens de Week van het Bos (10-17 oktober). De 
projectpartners van de “Week van het Bos” en “Nacht van de Duisternis” slaan dit jaar de handen 
in elkaar om het thema diversiteit in de verf te zetten, en vragen om een activiteit te organiseren 
tijdens de Nacht, bij voorkeur in het bos, die het belang van een duistere nacht en het belang voor 
de biodiversiteit in het bos in de verf zet. Dit werd reeds besproken in de Mina-raad. Ideeën en 
vrijwilligers om een actie uit te werken zijn welkom! 

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