
Zitting Gemeenteraad van 17 november 2009 

 
AANWEZIG: 

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

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20 uur. Hij meldt dat de heer Francky DEMAEGHT, raadslid, 
verontschuldigd is. 
 
De heer Voorzitter vraagt een moment van stilte naar aanleiding van het overlijden van de heer 
Jozef VANDEWEGHE, ere-schepen. 
 
Op vraag van de heer Voorzitter naar opmerkingen over het verslag van de vorige zitting, wenst de 
fractie van het VB af te keuren omdat het verslag geen correcte weergave zou zijn van de vorige 
zitting. Verder worden geen opmerkingen meer gegeven op het verslag, waardoor het als 
goedgekeurd mag worden beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en schepenen - aanvulling 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 43 en 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2007 houdende 
goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt 
verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat het aangewezen is een aanvulling aan het reglement te voorzien ter 
verduidelijking; 

Overwegende dat deze verduidelijking wordt ingegeven als gevolg van de evaluatie 
van de toepassing van dit reglement na twee en een half jaar werking; 

Overwegende dat deze evaluatie werd geïnitieerd met het Hersteldecreet; 

Overwegende dat naast argumenten van hoogdringendheid, ook buitengewoon 
onderhoud en vervangingsinvesteringen tot het dagelijks bestuur kunnen worden gerekend; 

Gelet op het voorstel van aanvulling toe te voegen als §3bis bij artikel 2: “Het 
vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat 
betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst boven de 
grens bepaald onder 2 hierboven voor zover het handelt over buitengewoon onderhoud 
of vervangingsinvesteringen.”; 

Gelet op het ontwerp van aangepast reglement als bijlage; 

Gelet op de nee-stem van de fractie van de Brug; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 6 stemmen nee 



artikel 1: De aanvulling op het reglement Dagelijks bestuur wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit treedt in werking vanaf heden. 

artikel 3: Een afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de gemeentesecretaris 
en financieel beheerder van de gemeente. 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 23 november 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

REGLEMENT 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: REGLEMENT HOUDENDE VASTSTELLING VAN WAT ONDER HET BEGRIP DAGELIJKS BE-
STUUR WORDT VERSTAAN INZAKE DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE GEMEENTE-
RAAD EN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

REGLEMENT DAGELIJKS BESTUUR 

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP DAGELIJKS BE-
STUUR 

 

De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de be-
hoeften van het dagelijks leven, de zaken van een gering belang en de zaken die 
naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen. 

 

2. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR IN HET 
KADER VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN - OPDRACHTEN VOOR 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN DIE BESCHOUWD WORDEN 
ALS OPDRACHTEN VAN DAGELIJKS BESTUUR 

 

Het dagelijks bestuur, bij toepassing van artikel 43 §2, 10° van het gemeentede-
creet, omvat de hiernavolgende bevoegdheden: 

§1 - Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van wer-
ken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voor-
waarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de 
gewone dienst. 

§2 - Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van wer-
ken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voor-
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waarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de 
buitengewone dienst tot en met het bedrag van 67.000 EUR (excl. BTW), bepaald 
als grens voor het voeren van de onderhandelingsprocedure zonder naleving van 
de bekendmakingprocedure bij de aanvang van de procedure ingevolge de wet van 
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

§3 - Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van wer-
ken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voor-
waarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de 
buitengewone dienst boven de grens bepaald onder 2 hierboven voor zover de 
hoogdringendheid voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden dit nood-
zaakt. 

§3bis - Het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de 
voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van 
de buitengewone dienst boven de grens bepaald onder 2 hierboven voor zover het 
handelt over buitengewoon onderhoud of vervangingsinvesteringen (GR 17 no-
vember 2009). 

§4 - De goedkeuring van de eindafrekening en desbetreffende verrekeningen van 
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten die 
door de gemeenteraad werden goedgekeurd tenzij de eindafrekening en desbetref-
fende verrekeningen het gevolg zijn van een fundamentele overschrijding van 
maximum 20 % ten overstaan van het gunningbedrag. 

 

3. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR IN HET 
KADER VAN DE PATRIMONIALE VERRICHTINGEN 

 

Het dagelijks bestuur toegekend aan het college van burgemeester en schepenen 
bij toepassing van artikel 43 §2, 12° van het gemeentedecreet omvat de bevoegd-
heid onroerende goederen aan te kopen met het oog op het uitvoeren van werken 
van openbaar nut aan gemeentewegen, recreatieve wegen, waterlopen en gebou-
wen, alsook het vervreemden, ruilen of erfdienstbaarheden vestigen op onroerende 
goederen langs de gemeentewegen, recreatieve wegen, de waterlopen en gebou-
wen. 

 

4. ALGEMENE REGELS VOOR HET BEHEER VAN DE GEMEENTE OVER-
EENKOMSTIG ARTIKEL 57 §3, 1° VAN HET GEMEENTEDECREET 

 

Als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen door 
het college van burgemeester en schepenen gesteld met toepassing van artikel 57 
§3, 1° van het gemeentedecreet worden beschouwd de vestiging van onroerende 
zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maxi-
male duur van 9 jaar. 
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5. RAPPORTAGE 

 

De besluiten door het college van burgemeester en schepenen genomen met toe-
passing van artikel 2, 3°, 3 en 4 van dit besluit kunnen door de gemeenteraadsle-
den worden ingezien in de notulen van het college van burgemeester en schepe-
nen, waar dit bij deze besluiten wordt aangegeven met ‘genomen bij delegatie 
overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2007’. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 20 maart 2007. 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 november 2009. 



INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

2       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 
maart 2009 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 23 oktober 2009; 

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

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

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2010; 
2. Goedkeuring begroting 2010; 
3. Ontslag en benoeming nieuwe leden raad van bestuur; 
4. Varia. 

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

Gelet op de onthoudingen van de fracties van de Brug en het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 14 december 2009 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 14 december 2009 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 
14 december 2009 goedkeuren. 

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

 
3       WVI – Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2009 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 22 
oktober 2009 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI van 9 
december 2009; 

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

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

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene vergadering van 15 mei 2009; 
2. Begroting 2010; 
3. Benoeming 3 leden aandelen A in de regionale comités; 
4. Benoeming 2 bestuurders aandelen A; 
5. Benoeming 1 bestuurder aandelen B; 
6. Mededelingen. 

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

Gelet op de onthoudingen van de fracties van de Brug en het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 



artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van WVI van 
9 december 2009 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI van 9 december 2009 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van WVI van 9 
december 2009 goedkeuren. 

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

 
4       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 30 
oktober 2009 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 16 
december 2009; 

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

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

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring van de begroting 2010; 
2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie; 
3. Statutaire benoemingen en vergoedingen. 

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

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

Gelet op de onthoudingen van de fracties van de Brug en het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga 
van 16 december 2009 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Figga van 16 december 2009 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 
16 december 2009 goedkeuren. 

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

 

FINANCIËN 

5       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten - wijziging 

De Raad, 
Gelet op artikel 162, §2 tot en met 4 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006; 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2009 houdende reglement 
inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met 
de inning van geringe dagontvangsten 

Overwegende dat 8 maanden na de invoering van het systeem voor geringe 
dagontvangsten een evaluatie werd gehouden met de rekenplichtigen van de kassen; 

Overwegende dat door de zeer geringe omzet van de kassen ‘Grondgebied’ en 
‘Onthaal’ een wekelijkse centrale afrekening niet noodzakelijk is en veel bijkomend administratief 
werk met zich meebrengt, het voorstel wordt gedaan om minstens één maal per maand een 
centrale afrekening te organiseren; 

Gelet op het voorstel van wijziging van de tekst onder 7. Centralisatie van de 
inningen, § 1: “…, minstens één maal per week, …”, namelijk: “…, minstens één maal per 
maand,…”; 

Overwegende, eveneens, dat door de geringe omzet van bepaalde kassen, ook de 
gemeentekas in bepaalde weken te weinig omzet maakt om een verplichte wekelijkse afgifte bij de 
bank te verantwoorden, ook gelet op de kosten die daarvoor worden aangerekend in bepaalde 
gevallen, wordt voorgesteld deze verplichting te versoepelen; 

Overwegende dat in 5. § 7 het maximale bedrag van de gemeentekas werd 
vastgesteld op 5.000 euro; 

Gelet op het voorstel van wijziging van de tekst onder 7. Centralisatie van de 
inningen, § 5: “…, minstens één maal per week, …”, namelijk: “…, op geregelde tijdstippen,…”; 

Overwegende dat deze wijzigingen een administratieve vereenvoudiging vormen 
zonder dat deze gevolgen hebben voor de dienstverlening naar de burger toe en geen afbreuk doen 
aan de doelstelling van het reglement 

Gelet op het ontwerp van aangepast reglement als bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De wijzigingen aan het reglement Geringe dagontvangsten worden goedgekeurd. 
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Betreft: REGLEMENT INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER PERSO-
NEELSLEDEN KUNNEN WORDEN BELAST MET DE INNING VAN GERINGE DAGONTVANGSTEN 

REGLEMENT GERINGE DAGONTVANGSTEN  

1. BEGRIP GERINGE DAGONTVANGSTEN 

 

Het betreft het innen van kleine geldsommen in omstandigheden die noodzakelijk 
zijn voor een normaal functioneren van de diensten en waarvan de schuldenaar 
niet vooraf kan worden aangeduid. 

 

2. REKENPLICHTIGEN VAN DAGONTVANGSTEN, REKENPLICHTIGE 
VAN DE GEMEENTEKAS EN VERVANGENDE PERSONEELSLEDEN 

 

§1 - Het personeelslid/vervangend personeelslid, belast met de inning van geringe 
dagontvangsten, wordt rekenplichtige van dagontvangsten genoemd. 

§2 - Het personeelslid/vervangend personeelslid, belast met de inning van geringe 
dagontvangsten enerzijds en de centralisatie van de inning van geringe dagont-
vangsten anderzijds, wordt rekenplichtige van de gemeentekas genoemd. 

§3 - Vervangende personeelsleden treden enkel op indien dit vereist is om de con-
tinuïteit van de werking van de dienst te kunnen garanderen. 

§4 - Met de term rekenplichtige(n) wordt zowel de rekenplichtigen van dagont-
vangsten als de rekenplichtige van de gemeentekas bedoeld. 

 

3.  BEVOEGDHEID VOOR INNING DAGONTVANGSTEN 

 

Een rekenplichtige is enkel bevoegd voor de inning van geringe dagontvangsten en 
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mag de ontvangen bedragen niet aanwenden voor het doen van uitgaven, ook niet 
in het kader van de verleende provisies. 

 

4. AANDUIDING REKENPLICHTIGEN EN VERVANGENDE PERSO-
NEELSLEDEN 

 

§1 - De rekenplichtigen, evenals de vervangende personeelsleden, worden door de 
secretaris aangeduid overeenkomstig artikel 162 §2 van het Gemeentedecreet. 

§2 - Per dienst kan slechts één rekenplichtige van dagontvangsten worden aange-
duid. Voor elke rekenplichtige van dagontvangsten kunnen meerdere vervangende 
rekenplichtigen van dagontvangsten worden aangeduid. 

§3 - Voor de gemeente kan slechts één rekenplichtige van de gemeentekas worden 
aangeduid. Voor de rekenplichtige van de gemeentekas kan slechts één vervan-
gende rekenplichtige van de gemeentekas worden aangeduid. 

§4 - Bij aanduiding ontvangt elke rekenplichtige, echter niet de vervangende per-
soneelsleden, een bedrag onder de vorm van wisselgeld om teruggave te kunnen 
doen bij de inning van dagontvangsten. Dit bedrag wordt voor elke rekenplichtige 
vastgesteld door de secretaris. 

 

5. VERANTWOORDING EN BEWARING VAN ONTVANGSTEN DOOR DE 
REKENPLICHTIGE 

 

§1 - De rekenplichtige verantwoordt de inning van de geringe dagontvangsten 
door, minstens, de wekelijkse inschrijving van de totale ontvangsten in een kas-
boek, volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder. 

§2 - De eerste inschrijving in het kasboek betreft het bedrag dat elke rekenplichti-
ge bij aanduiding ontvangt onder de vorm van wisselgeld, zoals bepaald in artikel 4 
§4. 

§3 - De inschrijving in het kasboek wordt door de rekenplichtige bevestigd door het 
plaatsen van een handtekening naast het bedrag van de dagontvangsten. 

§4 - Alle beschikbare bewijsstukken ter verantwoording van de dagontvangsten 
worden door de rekenplichtige bewaard en per dag geklasseerd. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een kasregister worden de bewijsstukken door dit systeem 
aangeleverd. 

§5 - De ontvangen bedragen worden door de rekenplichtige bewaard in een af-
sluitbare geldkluis of geldkist. Buiten de loketuren dient deze kas opgeborgen in 
verzekerde bewaring. 

§6 - Het bedrag dat een rekenplichtige van dagontvangsten bij zich mag bewaren, 
wordt bepaald door de secretaris, met een maximumbedrag van 2.000,00 euro. 

§7 - Het bedrag dat de rekenplichtige van de gemeentekas bij zich mag bewaren, 
wordt bepaald door een beslissing van de secretaris, met een maximumbedrag van 
5.000,00 euro. 

§8 - De rekenplichtige controleert de eventuele overschrijding van dit maximum-
bedrag. 
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6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REKENPLICHTIGE 

 

Elke rekenplichtige is verantwoordelijk voor het beheer van zijn kas en de bewaring 
van ontvangen bedragen en bewijsstukken. De rekenplichtige verifieert minstens 
wekelijks de overeenstemming tussen het kasboek en de bewaarde gelden in de 
geldkist of geldkluis. 

 

7. CENTRALISATIE VAN DE INNINGEN 

 

§1 - De dagontvangsten worden door de rekenplichtigen van dagontvangsten 
overgedragen aan de rekenplichtige van de gemeentekas, minstens één maal per 
maand (GR 17 november 2009), volgens de onderrichtingen van de rekenplichtige 
van de gemeentekas. 

§2 - De omvang van het gedeponeerde bedrag wordt door de rekenplichtige van 
dagontvangsten zelf bepaald, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5. De 
rekenplichtige van dagontvangsten bewaart de bewijsstukken van overdracht aan 
de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§3 - Indien een rekenplichtige van dagontvangsten vaststelt dat het maximumbe-
drag dat hij bij zich mag bewaren is overschreden, moet onverwijld een overdracht 
gebeuren aan de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§4 - De rekenplichtige verantwoordt alle gedeponeerde bedragen door de opmaak 
van een nauwkeurige invorderingsstaat, volgens de onderrichtingen van de financi-
eel beheerder. Deze staat wordt rechtstreeks overgemaakt aan de rekenplichtige 
van de gemeentekas. Bij deze staat wordt, in voorkomend geval, het verslag toe-
gevoegd waarvan sprake in artikel 10, §3. 

§5 - De rekenplichtige van de gemeentekas brengt, op geregelde tijdstippen (GR 
17 november 2009), de inhoud van de gemeentelijke kas naar de bank. 

 

8. VERWERKING IN DE BOEKHOUDING 

 

De verantwoordelijke voor de boekhouding zorgt, onder verantwoordelijkheid van 
de financieel beheerder, voor de boekhoudkundige verwerking van de inning van 
de geringe dagontvangsten op basis van de invorderingsstaat, opgesteld door de 
rekenplichtigen, en de bewijsstukken van overdracht aan de rekenplichtige van de 
gemeentekas. 

 

9. CONTROLE DOOR FINANCIEEL BEHEERDER 

 

De financieel beheerder, of onder zijn verantwoordelijkheid een door hem aange-
stelde persoon, controleert minstens eenmaal per jaar de kasboekhouding en de 
geldvoorraad van de rekenplichtigen, conform artikel 162, §3 van het Gemeente-
decreet. 
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10. VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR EEN REKENPLICHTIGE 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil wordt dit op duidelijke en gepaste wijze inge-
schreven in het kasboek van de rekenplichtige. 

§2 - Deze inschrijving wordt door de rekenplichtige bevestigd door het plaatsen 
van een handtekening naast het bedrag. 

 

11. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR DE 
REKENPLICHTIGE VAN DAGONTVANGSTEN WAARBIJ HET VER-
SCHIL NIET VOORTKOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil tussen de ontvangsten en de bewijsstukken 
en het verschil niet voortkomt uit diefstal of verlies wordt op het moment van de 
overdracht van de dagontvangsten aan de rekenplichtige van de gemeentekas door 
de rekenplichtige een verslag opgesteld ter duiding en motivering van het verschil. 
De rekenplichtige van dagontvangsten bezorgt dit verslag rechtstreeks aan de re-
kenplichtige van de gemeentekas. 

§2 - Het verslag, overeenkomstig §1 opgesteld door de rekenplichtige, wordt door 
de rekenplichtige van de gemeentekas overgemaakt aan de secretaris. Een af-
schrift van dit verslag wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

 

12. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR RE-
KENPLICHTIGE WAARBIJ HET VERSCHIL (TEKORT) VOORTKOMT 
UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Indien een rekenplichtige vaststelling doet van diefstal of verlies van gelden in 
zijn kas worden de secretaris en de financieel beheerder onverwijld op de hoogte 
gebracht van de diefstal of het verlies. 

§2 - Bij diefstal of vermoeden van diefstal is onmiddellijke aangifte bij de politie 
verplicht. 

§3 - De secretaris neemt de nodige bewarende maatregelen. De financieel beheer-
der gaat over tot de verificatie van de kas en het vaststellen van het bedrag van 
diefstal of verlies. De financieel beheerder stelt van deze verificatie en vaststelling 
een proces-verbaal op, dat wordt toegevoegd aan een verslag dat wordt opgesteld 
door de rekenplichtige waarin de omstandigheden van de diefstal of het verlies 
worden toegelicht. 

 

13. INWERKINGTREDING 

 

Dit besluit treedt in werking per 1 februari 2009. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 27 januari 2009. 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 november 2009. 



 

 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) 
en dienstweg N50 – aanpassing van de beslissing van 31 augustus 2009 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 houdende 

goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente Ingelmunster 
houdende de overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374-10.677) en dienstweg N50; 

Gelet op de brief van 20 oktober 2009 van het Agentschap Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen, waarin gevraagd wordt de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2009 op een 
aantal punten te wijzigen als gevolg van een wijziging van delegatie op het niveau van het 
Vlaamse gewest; 

Overwegende dat dergelijke overeenkomsten niet langer per ministerieel besluit doch 
met een beslissing van de Vlaamse regering moeten worden goedgekeurd; 

Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer over geen bevoegdheid beschikt 
inzake mobiliteitsplanning en rioleringsplanning en zij aldus vragen dat deze overwegingen uit de 
beslissing worden geschrapt; 

Gelet op het voorstel van gewijzigde beslissing in bijlage; 

Gelet op art. 192 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De beslissing van 31 augustus 2009 wordt aangepast zoals gevraagd door het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 
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Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Herman De Witte, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Hilde Vankeirsbilck, Ann Defour, 
Robrecht Kindt, Kurt Windels, Jan Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, Martine 
Verhamme, Werner Blondeel, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 
 

Bijeen in openbare zitting 

 

PATRIMONIUM 

 
7       Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) 
en dienstweg N50 

De Raad, 

Gelet op art. 192 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende de vaststelling van de 
voorwaarden onder dewelke het Vlaamse gewest bijdraagt bij de kosten bij de overdracht van een 
gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar gemeenten; 

Gelet op het mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster; 

… (GR 17 november 2009) 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse overheid, het Agentschap 
Wegen en Verkeer en de gemeente Ingelmunster tot overdracht van de N357 (kmp. 10,374–
10,677) en dienstweg N50 aan de gemeente Ingelmunster onder voorwaarden; 

Overwegende dat, na gezamenlijk overleg tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster, een subsidiebedrag voor de herinrichting werd voorgesteld van 72.539,02 euro 
(BTW inbegrepen); 

… (GR 17 november 2009) 

… (GR 17 november 2009) 

… (GR 17 november 2009) 

Overwegende dat na ondertekening van bedoelde overeenkomst de N357 bij besluit 
van de Vlaamse regering (GR 17 november 2009) zal worden ingedeeld bij de gemeentewegen; 



 

 

Overwegende dat de werken kunnen aanvangen na bekendmaking van besluit van de 
Vlaamse regering (GR 17 november 2009) dienaangaande; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) 
wordt goedgekeurd. 

 



 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

7       Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen van de verkaveling in 
de H. Consciencestraat, zonder beding van prijs, door de W.V.I. aan de gemeente 
Ingelmunster, met het oog op de inlijving ervan in de openbare wegenis 

De Raad, 
Overwegende dat ingevolge het uitvoeren van de verkaveling H. Consciencestraat, het 

noodzakelijk is dat de gronden van de wegenis en de erop uitgevoerde uitrustingen overgedragen 
worden aan het gemeentebestuur; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk met het oog op 
het opnemen van het nieuw deel van de H. Consciencestraat in de openbare wegenis; 

Gelet op het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen nr. 635/2009, 
opgemaakt door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door de nv Demyttenaere Paul te Lendelede 
op 7 april 2008; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De inneming jegens de Westvlaamse Intercommunale, Dienstverlenende 
Vereniging, afgekort WVI, gelegen H. Consciencestraat, kadastraal bekend sectie C 
nummer 12N met een oppervlakte van 11 a 80 ca (volgens kadaster 12 a 68 ca) en 
sectie C nummer 12M met een oppervlakte van 14 a 24 ca (volgens kadaster 11 a 
6 ca), zonder beding van prijs, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor opname van de H. 
Consciencestraat in de openbare wegenis. 

 

VERKEER 

8       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bruggestraat, vanaf de Markt tot de Nieuwstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

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

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; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

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; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat door de herinrichting van de dorpskern van de gemeente het 
instellen van een éénrichtingsverkeer in de Bruggestraat, vanaf de Markt tot aan de Nieuwstraat, 
zich opdringt; 

Overwegende dat deze herinrichting kadert in de uitvoering van het goedgekeurde 
mobiliteitsplan te Ingelmunster; 

Gelet op de onthoudingen van de fracties van de Brug en het VB; 



 

 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 

artikel 1: Beperkt éénrichtingsverkeer wordt ingesteld in de hiernavolgende straat en in de 
bijvermelde richting: 
 
Bruggestraat: vanaf de Markt tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C1 met 
onderbord M3 en verkeersborden F19 met onderbord M5. 

artikel 2: In de hiernavolgende straat wordt er zone ingesteld met een snelheidsbeperking tot 
30 km per uur: 
 
Bruggestraat: vanaf de markt tot aan de Nieuwstraat. 
 
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeerborden F4a 
en F4b. 

artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 
9       Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Bruggestraat, de 
Weststraat en de Sint-Amandstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

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

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; 

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

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; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat het Schepencollege een nieuw parkeerregime wenst in te voeren in 
het centrum naar aanleiding van diverse uitgevoerde en geplande werken die kaderen binnen het 
project dorpskernvernieuwing; 

Gelet op de onthoudingen van de fracties van de Brug en het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 

artikel 1: Op de hiernavermelde weg is parkeren verboden: 
 
Sint-Amandstraat, vanaf de Doelstraat tot aan de Peter Benoitstraat, aan de kant 
van de onpare nummers. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van het verkeersbord 
E1. 

artikel 2: Op de hiernavermelde weg is parkeren verboden: 
 
Bruggestraat,  ter hoogte van de huisnummers 8 en 10 en van de huisnummers 26 
en 28, aan de kant van de pare huisnummers. 
 



 

 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van het verkeersbord 
E1. 

artikel 3: Op de hiernavermelde weg is parkeren, deels op de verhoogde berm, deels op de 
rijbaan toegelaten: 
 
Bruggestraat, ter hoogte van de huisnummers 14 tot 18, aan de kant van de pare 
huisnummers. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van het verkeersbord 
E9f. 

artikel 4: Op de hiernavermelde wegen wordt een zone met beperkte parkeertijd (blauwe 
zone) ingevoerd: 
 
Weststraat, vanaf de Doelstraat tot aan de Stationstraat. 
Bruggestraat, vanaf de Weststraat tot aan de Meulebekestraat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
met zonale geldigheid, met vermelding van het verkeersbord E9a en de 
parkeerschijf. 

artikel 5: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. en het M.B. 

artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. 

 

LEEFMILIEU 

10      Gemeentelijk subsidiereglement herbruikbare luiers 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 

afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) en zijn wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot vaststelling 
van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015; 

Gelet op de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de 
Vlaamse overheid en de gemeente voor het onderscheidingsniveau, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 16 december 2008; 

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan 
van afvalstoffen tot een minimum te beperken en het afval maximaal in te zamelen; 

Overwegende dat per kind over de gehele luierperiode meer dan een ton 
wegwerpluiers geproduceerd wordt; dat het gebruik van herbruikbare luiers dit restafval kan 
verminderen; 

Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een 
startpakket herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt; dat het daarom goed is om ouders die 
voor herbruikbare luiers kiezen een aanmoedigingspremie te geven; 

Overwegende dat op de gemeentebegroting een budget werd voorzien van 1.000,00 
euro op begrotingsartikel 849/331-01 voor de subsidiëring van het gebruik van herbruikbare luiers; 

Gelet op het advies van de minaraad in bijlage; dat naar aanleiding van dit advies het 
subsidiebedrag verhoogd werd van 100 naar 125 euro en dat naast een factuur ook een 
aankoopbewijs bij het aanvraagformulier kan gevoegd worden; 

Gelet op de onthoudingen van de fractie van het VB; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 



 

 

artikel 1: Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde kredieten wordt 
een subsidie verleend aan gezinnen voor de aankoop of huur van katoenen 
herbruikbare luiers met bijhorende benodigdheden. 

artikel 2: Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het bevolkingsregister van 
Ingelmunster met kinderen tot 3 jaar komen in aanmerking voor de subsidie. Per 
kind kan de subsidie slechts éénmaal worden toegekend. 

artikel 3: De subsidie bedraagt 50 % van de kostprijs met een maximum van 125 euro. 

artikel 4: Om de subsidie te ontvangen wordt het aanvraagformulier ingevuld dat door de 
gemeente ter beschikking wordt gesteld. Dit aanvraagformulier wordt samen met 
de factuur (op naam) of het aankoopbewijs voor de aankoop of huur van 
herbruikbare luiers met bijhorende benodigdheden, ingediend bij het 
gemeentebestuur. De subsidieaanvraag wordt ingediend voor de derde verjaardag 
van het kind. 

artikel 5: Deze beslissing heeft betrekking op de aankoop of huur van luiers, met bijhorende 
benodigdheden, vanaf 1 januari 2009. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de mevrouw Hilde Vankeirsbilck, raadslid, bij 
brief van 5 november 2009 

Subsidiëring fotovoltaïsche zonnepanelen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hilde VANKEIRSBILCK, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

In één van de vorige raden liet het college weten dat er in de toekomst meer aandacht zal 
geschonken worden aan het ondersteunen van mensen die de kwaliteit van hun woning willen 
verhogen met bijzondere aandacht voor isolatie en ventilatie. Bovendien stellen we vast dat er 
momenteel een stormloop is bij de leveranciers en installateurs van zonnepanelen, mede ook 
omdat de Vlaamse regering van plan is in de subsidiëring van deze panelen te snoeien. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De gemeentelijke premie voor zonnepanelen is bedoeld als stimulans om mensen te overhalen om 
de investering in deze milieuvriendelijk technologie te doen. Intussen kan algemeen vastgesteld 
worden dat voor zonnepanelen die extra stimulans niet meer nodig is (ook zonder de gemeentelijke 
premie zullen zonnepanelen geplaatst worden, de groene stroomcertificaten zijn immers veel 
belangrijker geworden dan de gemeentelijke premie). Bovendien zijn de investeringskosten een 
stuk lager geworden en kan de investering bovendien fiscaal worden ingebracht als hypothecaire of 
de, zogenoemde, groene lening. Anderzijds zien de aanvragers de gemeentelijke premie als een 
interessant extraatje. 
Daarom stelt het college voor om vanaf 2010 dit systeem fundamenteel te herzien. Zoals reeds in 
deze gemeenteraad gesteld zien wij de laatste tijd een belangrijke toename van de aanvragen voor 
subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen. Hoewel bij de budgetwijziging in juni het voorziene 
bedrag werd verdubbeld van 10.000 naar 20.000 euro, was dit niet toereikend om met dit geld alle 
aanvragen te kunnen dekken. Zoals ook in het reglement gesteld is de toekenning van de subsidie 
enkel mogelijk in functie van het voorziene budget. Daarom zullen de eerste 40 aanvragen effectief 
uitbetaald worden zoals in het reglement voorzien, nl. 500 euro per dossier. De overige dossiers 
(ondertussen al meer dan 50) zullen worden doorgeschoven naar 2010 met dien verstande dat dit 
zal gebeuren via een overgangsmaatregel, die dus effectief in de gemeenteraad van december, in 
een gewijzigd subsidiereglement zal worden voorgelegd aan de raad. Voor volgend jaar zal het 
voor te stellen budget onder dit artikel (20.000 euro) in twee worden gesplitst, met name 17.000 
euro voor zonnepanelen en 3.000 euro voor aanvragen in 2010 van zonneboilers en 
warmtepompen. De 17.000 euro zal dan worden verdeeld over de resterende aanvragen van 2009. 
Met andere woorden zijn er nog 60 aanvragen dan bedraagt de subsidie 280 euro in plaats van de 
oorspronkelijke 500. Voorwaarden die in dit aangepast reglement dat ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd op 15 december 2009 zijn hierbij dat de facturen moeten dateren van voor 31 



 

 

december 2009 en ingediend zijn voor 1 maart 2010. 
Voor 2011 kan dan onderzocht worden hoe andere energiebesparende maatregelen aan woningen, 
zoals bijvoorbeeld goed isoleren, eventueel kunnen worden aangemoedigd. 

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

 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 6 november 2009 

Burgemeesterwissel 

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

Via de pers vernamen we de op til staande burgemeesterwissel. Aangezien we enkel informatie via 
de pers mochten vernemen, had de gemeenteraad graag expliciet geweten welke wissels er in deze 
raad zullen doorgevoerd worden? Concreet, wie vervangt wie? Welke gevolgen zal dit hebben op 
het beleid? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De wettelijke voorschriften die door het gemeentedecreet voorzien zijn bij ontslag worden in deze 
correct toegepast en de gemeenteraad zal hierover ook correct worden geïnformeerd en zal zijn 
wettelijke verantwoordelijkheid hierin nemen. 
Een eerste wettelijke stap die vandaag kan worden meegedeeld is dat ik op 3 november 2009 mijn 
ontslag als burgemeester heb ingediend bij de heer Gouverneur en bij de Minister bevoegd voor 
Binnenlandse Aangelegenheden, en dit vanaf 31 december 2009. De CD&V-fractie heeft eenparig 
gemeenteraadslid en schepen Yves Vercruysse voorgedragen als burgemeester. 
Zodra mijn ontslag aanvaard wordt, en de voordracht van schepen Yves Vercruysse wordt 
aanvaard, zal ik dit ter kennisgeving aan de Raad meedelen, samen met de volgende wettelijke 
stap van vervanging van Yves Vercruysse als schepen. 

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

 
3       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 6 november 2009 

Week van de Smaak 

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

Tijdens de ‘Week van de Smaak’ van 12 tot 22 november organiseert de dienst Vrije Tijd allerlei 
activiteiten binnen het thema ‘Turkije’. Op de agenda staan o.a. De Turkse keuken proeven, 
genieten van een Turkse film of Turkse muziekinstrumenten bespelen. Zo staat op 13 november op 
de wekelijkse marktdag een stand met proevertjes rond Turkije. Op maandag 16 november komt 
Dirk Vermeiren (VRT-correspondent in Istanbul) in de bibliotheek een lezing geven over Turkije. Op 
vrijdag 20 november is er in het ontmoetingscentrum een filmdag voor senioren. Op zondag 22 
november ten slotte kunnen kinderen kennis maken met Turkse ritmes. Door deze activiteiten 
probeert men Turkije sympathiek te maken teneinde dat immens land (met zijn niet-europese 
gewoonten en cultuur en met rare gedachtengang voor de status van de vrouw en 
vrouwenrechten) in Europa binnen te loodsen. 
Waarom wordt tijdens deze Turkse week niet de nodige aandacht besteed aan het Grieks-Romeins 
verleden van dat land, dat in feite Ionië is en waar Troje Grieks was? Waarom wordt niet eens de 
aandacht gevestigd op de Grieks-Orthodoxe religie en de machtige en prachtige periode in 



 

 

Constantinopel? Waarom wordt de aandacht er niet op gevestigd dat de koepels van de aldaar 
aanwezige moskeeën ‘afgekeken’ zijn van de Byzantijnen (namelijk van de Aya Sofia)? Had het 
toch niet beter geweest om eens goed na te denken over mijn vraag die ik enkele maanden 
geleden stelde, waarin ik pleitte voor een herdenking van de val van de Berlijnse Muur? Nu dit 
precies twintig jaar geleden is zou dit m.i. zeker heel wat geïnteresseerden gelokt hebben. Wie 
bepaalt het thema voor de ‘Week van de Smaak’? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gastland voor de Week van de Smaak – thans aan zijn vierde editie toe na Zwitserland, 
Frankrijk en Italië - wordt niet door de gemeente of TERF gekozen maar door het Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed en dit in overleg met de Vlaamse Overheid. De keuze om lokaal 
deel te nemen aan de Week van de Smaak is vastgelegd in het beleidsplan van TERF, de regionale 
erfgoedconvenant, die 7 gemeenten omvat. 

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

 
4       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 6 november 2009 

Izegemstraat 

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

Momenteel geldt er in de Izegemstraat een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur in de 
bebouwde kom. Voordat deze straat hernieuwd werd was er op de scheiding van Ingelmunster en 
Izegem een oversteekplaats voor bromfietsers klasse B. Als men nu met een bromfiets klasse B 
vanuit Ingelmunster naar Izegem rijdt dan komt men op de gemeentegrens geen oversteekplaats 
meer tegen. In bebouwde kom mag een bromfietser klasse B op de rijbaan rijden maar in de 
huidige situatie moet de bromfietser oversteken naar het fietspad, want verder geldt er een 
maximum snelheid van 70km/uur en wordt de bebouwde kom verlaten. 
Waarom heeft men ter hoogte van de gemeentegrens Ingelmunster/Izegem langs de Izegemstraat 
geen oversteekplaats meer voorzien voor bromfietsers klasse B? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De wegcode is in die zin aangepast dat bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom mogen 
kiezen: gebruik fietspad of rijweg. Buiten de bebouwde kom moeten ze het fietspad gebruiken, 
tenzij anders aangeduid door een bord M7 (‘bromfiets klasse B verboden). Deze aanpassing kwam 
er door de slechte ervaringen met de eerder ingevoerde overgangsmaatregelen. Op heden kunnen 
de bromfietsers klasse B dus gewoon gebruik maken van het fietspad. 
Het stadsbestuur van Izegem is momenteel bezig met de procedure voor het invoeren van een 
zone 50 km/h op hun grondgebied. De bromfietsers zullen dan ook op de rijweg hun weg kunnen 
vervolgen zonder gevaarlijke oversteekplaatsen. Om die reden werd dan ook door het Vlaamse 
Gewest, met name de wegbeheerder AWV, beslist de oversteek niet aan te duiden op het wegdek. 

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

 
5       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 6 november 2009 

Eigen volk laatst 



 

 

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

Niettegenstaande er Ingelmunsternaars zijn die zich gespecialiseerd hebben in het opfleuren van 
activiteiten met een eigen muziek- en geluidsinstallatie moeten we vaststellen dat er voor grote 
activiteiten steeds beroep wordt gedaan op zogenaamde platenruiters (DJ’s) van buiten de 
gemeente. 
Waarom vraagt men voor grote activiteiten steevast mensen van buiten onze gemeente terwijl er 
in onze gemeente ook gespecialiseerde zelfstandigen zijn die met hun geluidsinstallatie voor het 
nodige vermaak kunnen zorgen? Waarom hanteert men hier een ‘eigen-volk-laatst’-techniek? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Bij het organiseren van activiteiten en manifestaties wordt voor de muzikale begeleiding steeds 
gekozen voor die groep of persoon waarvan de muziek past bij de aard van de activiteit en waarbij 
de muzikale installatie moet voldoen aan de vereisten. De keuze is verder natuurlijk afhankelijk 
van het aanbod aan groepen en dj’s. Bij de keuze van dj’s wordt eveneens ook gekeken naar de 
populariteit, de prijs, de beschikbaarheid van de persoon en de platencollectie waar hij over 
beschikt. Groepen, muzikanten of dj’s die interesse hebben om bij één of andere activiteit aan bod 
te komen kunnen vanzelfsprekend steeds hun kandidatuur aan de dienst Vrije Tijd kenbaar maken. 

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

 
6       Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 6 november 2009 

Bruggestraat 

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

Momenteel legt men de laatste hand aan de wegeniswerken langs de Bruggestraat. Door het 
invoeren van eenrichtingsverkeer heeft men blijkbaar geopteerd voor een veel smaller rijvlak. Op 
het moment van opmaak van dit toegevoegd punt zien we evenwel nergens aanduidingen voor 
fietsers staan. 
Heeft men bij de heraanleg van dit deel van de Bruggestraat vergeten om fietspaden aan te 
leggen? Indien die fietspaden op het wegvlak zullen geschilderd worden, betekent dit dat deze 
baan nog smaller zal worden, wat meteen ook gevaar inhoudt voor de fietser die onmiddellijk bloot 
wordt gesteld aan de dicht voorbij rijdende wagens. Welk alternatief biedt het gemeentebestuur 
aan de fietsers? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Net zoals in de Weststraat werd geopteerd in het eerste deel van de Bruggestraat (tot aan de 
Nieuwstraat) een zone 30 in te voeren. Dit betekent dat er geen fietspaden aangelegd worden 
omdat men in het Vademecum van Fietsvoorzieningen dan uitgaat van gemengd verkeer (auto’s, 
fietsers, voetgangers, …). 
De borden ‘zone 30’ zullen geplaatst worden samen met de borden voor de organisatie van het 
parkeren, voordat de straat opengesteld wordt voor het verkeer. Op het kruispunt met de 
Nieuwstraat kan je de aanzet zal zien van de aanliggende verhoogde fietspaden die zullen 
aansluiten met de fietspaden verderop in de Bruggestraat. 

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

 



 

 

7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
9 november 2009 

Oostrozebekestraat 

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

Recente werken in de Oostrozebekestraat lijken erop te wijzen dat de eerder op de gemeenteraad 
aangekondigde planning voor de onteigeningen en werken in deze straat niet zal gehanteerd of 
gerespecteerd worden. Graag meer uitleg over de stand van zaken in dit dossier en het standpunt 
van het college tegenover eventuele veranderingen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De geplande herinrichtingswerken betekenen niet dat de wegbeheerder (Agentschap Wegen en 
Verkeer) het onderhoud van de bestaande mag verwaarlozen. Om onveilige situaties en verdere 
schadegevallen te vermijden was AWV genoodzaakt, op aandringen van het gemeentebestuur, nog 
voor de winter lokale herstellingen uit te voeren. 
Wat de eigenlijke werken betreft, wordt nog steeds gewacht op het ministerieel besluit van 
onteigeningen, waarna het Comité van Aankoop zijn verwervingen zal kunnen opstarten. 
We zullen de gemeenteraad en ook de bewoners nauwgezet op het hoogte houden van de evolutie 
van dit dossier. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

18      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

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

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

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

Gelet op het verzoek van IVIO bij aangetekend schrijven van 23 oktober 2009 tot 
aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 14 
december 2009; 

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

Na geheime stemming over het voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen met volgende uitslag: 
° aantal geldig uitgebrachte stemmen: 20 op 20; 
° aantal blanco-stemmen: 2 op 20; 
 
° aantal onthoudingen: 1 op 18; 
° aantal stemmen ja: 15 op 18; 
° aantal stemmen nee: 2 op 18; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 
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