
Zitting Gemeenteraad van 18 oktober 2011 

 
AANWEZIG: 

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

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die het volgende meedeelt. 
“Dames en heren van de gemeenteraad, beste leden van de pers, dames en heren in de zaal. Het 
is niet mijn gewoonte om tijdens een gemeenteraad het woord tot jullie te richten. Immers de 
gemeenteraad is in wezen bedoeld voor de raadsleden en het werk van de secretaris en zijn team 
concentreert zich hoofdzakelijk op wat voor en na de raad moet gebeuren. Vandaag is daarop een 
kleine uitzondering en wel omdat deze raadszitting de honderdste gemeenteraad is die ik aan jullie 
zijde mocht doorbrengen. Deze jubileumeditie betekent niet alleen dat ik inmiddels ruim 10 jaar in 
dienst ben van de gemeente Ingelmunster en zijn bewoners, maar vormt voor mij ook een ideale 
gelegenheid om mijn erkentelijkheid en dankbaarheid uit te drukken voor de zeer constructieve en 
aangename samenwerking met jullie als raadsleden en met het schepencollege. Boven alles echter, 
wil ik van dit moment gebruik maken om een zeer dikke merci uit te spreken naar het personeel 
van de gemeente, zonder enige uitzondering, zowel de leden van het managementteam, de 
administratieve diensten op het gemeentehuis, het OCMW, de medewerkers van de dienst Vrije 
tijd, het gemeentelijk onderwijs, de ploegen van de technische diensten en het onderhoud. De kern 
van een dienstenorganisatie is dienstverlening. Die dienstverlening gebeurt hier door gemotiveerde 
en competente mensen met een hart voor de bevolking van Ingelmunster. Het is een voorrecht van 
deze organisatie deel te mogen uitmaken. Ik dank jullie allemaal.” 
 
De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Aangezien er 
geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Aanstelling van als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 na ontslag gemeenteraadslid 

De Raad, 

Met het oog op de hiernavermelde eedaflegging in openbare vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de heer Georges Barbary, raadslid, zijn ontslag, schriftelijk, aan de 
raad kenbaar heeft gemaakt bij vorige zitting; 

Overwegende dat de raad, in vorige zitting van 20 september 2011, akte genomen 
heeft van dit ontslag; 

Overwegende dat aldus de opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen 
mandaat op te nemen; 

Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 
2006 waaruit blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen 
verklaard op de lijst 6 (Vlaams Belang): 

1. D’HONDT Marleen 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 december 2006 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 



Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig 
gevolg; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren 
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen 
opvolger; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
opvolger werd afgelegd in handen van de heer Yves VERCRUYSSE, burgemeester-voorzitter van de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 
gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 



De Raad, 

Met het oog op de hiernavermelde eedaflegging in openbare vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de heer Luc Vandekerckhove, schepen, op vrijdag 14 oktober zijn 
ontslag als schepen en gemeenteraadslid, schriftelijk, aan de voorzitter van de gemeenteraad 
kenbaar heeft gemaakt; 

Overwegende dat de raad in deze zitting van 18 oktober 2011 akte neemt van dit 
ontslag; 

Overwegende dat aldus de opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen 
mandaat op te nemen; 

Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 
2006 waaruit blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen 
verklaard op de lijst 7 (CD&V): 

1. DECLERCQ Veerle 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 december 2006 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig 
gevolg; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren 
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen 
opvolger; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
opvolger werd afgelegd in handen van de heer Yves VERCRUYSSE, burgemeester-voorzitter van de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 
gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 



De Raad, 

Gelet op artikel 50, § 1 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de raad in zitting van heden, 18 oktober 2011, akte genomen heeft 
van het ontslag van de heer Luc Vandekerckhove als schepen; 

Gelet op de akte van voordracht van een kandidaat-schepenen, met name de heer 
DEFREYNE Jan, als eerste schepen, door de voorzitter van de gemeenteraad ontvankelijk 
verklaard; 

Overwegende dat de heer DEFREYNE Jan, als eerste schepen, aldus verkozen wordt 
verklaard; 

Gelet op artikel 46, § 1 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de heer DEFREYNE Jan, gemeenteraadslid, op verzoek van de heer 
Yves Vercruysse, voorzitter van de gemeenteraad, de eed aflegt, namelijk “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”; 

Overwegende dat de eedaflegging van de verkozen schepen als aanstelling in zijn 
functie geldt en betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 

Overwegende dat de instelling als schepen ingaat op heden; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 



De Raad, 

Gelet op artikel 20, 3° van het OCMW-decreet; 

Overwegende dat de heer Jan Defreyne, schepen, door zijn aanstelling als schepen 
ambtshalve ontslagnemend is uit de OCMW-raad; 

Overwegende dat aldus de geloofsbrieven van de eerste kandidaat-opvolger dienen te 
worden onderzocht; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende de 
verkiezing van de leden van de OCMW-raad en de kandidaat-opvolgers; 

Overwegende dat uit voormeld besluit blijkt dat mevrouw Ilse Himpe wonende te 
Ingelmunster, Weggevoerdenstraat 10, verkozen werd tot kandidaat-opvolgster van de heer Jan 
Defreyne; 

Gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Ilse Himpe; 

Overwegende dat mevrouw Ilse Himpe op de dag van de verkiezingen voldeed aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden om tot werkend lid van OCMW-raad of tot opvolger te worden 
verkozen en tot op heden nog steeds aan die voorwaarden voldoet, zoals blijkt uit de hierbijgaande 
bewijsstukken; 

NEEMT AKTE 

Dat na onderzoek van de geloofsbrieven, mevrouw Ilse Hompe, op de dag van de verkiezingen van 
de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, voldeed aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden om tot werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of tot 
opvolger te kunnen gekozen worden en tot op heden nog steeds aan die voorwaarden voldoet, en 
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid en gaat over tot de dagorde. 

 
2       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 - aanpassing 

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

Gelet op de wijziging aan het gemeentedecreet van 23 januari 2009; 

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; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 17 november 2009 en 23 
november 2010 tot aanpassing van dit reglement; 

Overwegende dat in de gemeenteraad van 31 augustus 2009 naar aanleiding van de 
wijzigingen in het gemeentedecreet wijzigingen werden aangebracht aan het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad, de deontologische code van het gemeentepersoneel en het 
vaststellen van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door de financieel 
beheerder; 

Overwegende dat het reglement inzake dagelijks bestuur, ten onrechte, niet werd 
aangepast; 

Overwegende dat, naar aanleiding van een ambtelijke vraagstelling tussen gemeenten 
met betrekking tot de interpretatie van art. 43, §2 – 12°, gebleken is dat het reglement zoals dit te 
Ingelmunster wordt toegepast, gewijzigd moet worden; 

Overwegende dat door de aanpassing van art. 43, §2 – 12° (het stellen van daden van 
beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover die verrichting 
nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen) van het gemeentedecreet de bepalingen 
onder punt 3 van het reglement als dagelijks bestuur niet mogelijk zijn; 

Overwegende dat tussen 2009 en nu het college uitsluitend daden van beschikking 
heeft gesteld voor verrichtingen die nominatief in het vastgestelde budget waren opgenomen; 

Overwegende dat de bepaling onder punt 3 van het reglement inzake dagelijks bestuur 
enkel van toepassing zouden worden gesteld indien in de loop van de uitvoering van werken van 



 

 

algemeen nut aan wegen, waterlopen en gebouwen daden van beschikking nodig waren die niet 
konden of waren voorzien in het ontwerp van de werken; 

Overwegende dat dergelijke situaties zich niet voorgedaan hebben; 

Overwegende dat de tekst onder 3 – Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in 
het kader van patrimoniale verrichtingen wordt geschrapt; 

Gelet op het ontwerp van aangepast reglement als bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wijziging van 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. 

 



 

 

KERKBESTUREN 

3       Kerkfabriek St-Amandus – Aktename budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2011 

De Raad, 

Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek St-Amandus te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2011, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 2 augustus 2011; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging: 
Exploitatieontvangsten:  27.927,00 € 
Exploitatie-uitgaven: 93.382,00 € 
Exploitatie eigen financieel boekjaar -65.455,00 € 
Gecorrigeerd tekort exploitatie 2009 11.073,06 € 
Exploitatie voor toelage -54.381,94 € 
Exploitatietoelage 54.381,94 € 

Investeringsontvangsten: 0,00 € 
Investeringsuitgaven: 0,00 € 
Investeringen eigen boekjaar 0,00 € 
Tekort investeringen 2010 0,00 € 

Overwegende dat deze budgetwijziging geen invloed heeft op de gemeentelijke 
bijdrage; 

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

Overwegende dat de gemeenteraad binnen een termijn van vijftig dagen akte dient te 
nemen van deze budgetwijziging; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van deze wijziging van het budget 2011 van 
Kerkfabriek Sint-Amandus. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de Kerkfabriek 
Sint-Amandus. 

 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

4       Straatnaamgeving – principiële beslissing 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van 
openbare wegen en pleinen en latere wijzigingen; 

Overwegende dat volgende ontwikkelingen gepland zijn: 

 Verkaveling Matexi langs zijarm Kortrijkstraat; 

 Bedrijventerrein Zandberg; 

 Bedrijventerrein Deefakker-Oost; 

Gelet op de cartografische documenten waarop deze ontwikkelingen worden 
gepresenteerd; 

Overwegende dat volgende namen worden voorgesteld voor principiële vaststelling: 

 ‘Anzegemse route’ – dit als een verwijzing naar de vroegere spoorlijn 
Ingelmunster-Anzegem die liep langs de gronden waarop de ontwikkeling 
gepland is; 

 ‘Industrielaan’ – het uitvoeringsplan van het bedrijventerrein Zandberg 
voorziet langs beide kanten van de nieuwe wegenis een aanplant van 
hoogstammige bomen zodat effectief sprake is van ‘laan’-typologie; 



 

 

 ‘Mandesweg’ – deze naamgeving als verwijzing naar het vroegere 
Mandescircuit dat langs deze nieuwe weg gelegen is. Het racecircuit heeft 
intussen een nieuwe bestemming gekregen als milieu- en 
mobiliteitopleidingspark; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De voorgestelde naamgeving zoals hierboven omschreven principieel vast te 
stellen. 

artikel 2: Deze beslissing voor advies voor te leggen aan de Gemeentelijke Culturele Raad. 

artikel 3: Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken overeenkomstig de 
bepalingen in het decreet van 28 januari 1977. 

 

BRANDWEER 

5       Openverklaring van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 

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

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

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

Overwegende dat aldus één betrekking van luitenant mag vacant verklaard worden; 

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

Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden dienen vastgesteld te worden; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Eén betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps vacant 
te verklaren en deze bij bevordering te laten begeven. 

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

a. Inwoner zijn van de Europese Unie; 

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

c. Een gunstig verslag van de burgemeester hebben verkregen; 

d. Houder zijn van het brevet officier en van het brevet technicus-
brandvoorkoming, uitgereikt in het kader van door de Staat ingericht onderwijs 
inzake brandweer. 

artikel 3: De kandidaturen dienen uiterlijk op 18 november 2011 om 12 uur ’s middags toe te 
komen. Zij dienen rechtstreeks en per brief aan de heer Burgemeester gericht te 
worden. 



 

 

 

FINANCIËN 

6       Vaststellen van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de 
voorwaarden ervan – aanvulling 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende vaststellen 

van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan; 

Gelet op het Algemeen Politiereglement voor het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk 
en de politiezone Midow; 

Overwegende dat, als gevolg van de introductie van gemeentelijke administratieve 
sancties, onder meer bij het vaststellen van sluikstorten, het heffen van een belasting op 
sluikstorten overbodig geworden is; 

Overwegende dat het aangewezen is, om naast de administratieve sanctie, ook de 
onkosten gemaakt voor het opruimen van het sluikstort te kunnen doorrekenen aan de 
sluikstorter; 

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is een bepaling toe te voegen aan de 
machtiging goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 maart 2010, met name: 
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 en diensten (composteren, afvalbehandeling, 
…); 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Deze aanpassing goed te keuren. 

 

BEGROTING 

7       Goedkeuring budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2011 

De Raad, 

Gelet op art. 9 van het KB van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de nieuwe 
gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995; 

Overwegende dat de geraamde overschotten van de vorige dienstjaren vervangen 
werden door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken uit de dienstjaarrekening 2010 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24 mei 2011; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op het feit dat de fracties van de Brug, het VB en de sp.A zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging 2 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te keuren: 

Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. Budget na BW 1 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

12.163.732,00 

 

124.394,00 

41.250,00 

11.174.680,00 

4.201.097,00 

194.498,00 

16.311,00 

-989.052,00 

4.201.097,00 

+70.104,00 

+24.939,00 

Nieuwe uitkomst 12.246.876,00 15.553.964,00 3.307.088,00 



 

 

Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. Budget na BW I 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

4.775.009,00 

 

49.700,00 

10.000,00 

4.303.039,00 

-103.981,00 

39.700,00 

0,00 

-471.970,00 

471.970,00 

-10.000,00 

10.000,00 

Nieuwe uitkomst 4.814.709,00 4.814.709,00 0,00 

 

 

OPENBARE WERKEN 

8       Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Oostrozebekestraat N357 (vak N50-N382) 
– Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 15; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het Vlaamse Gewest de N357 Oostrozebekestraat wil moderniseren 
met parkeerstroken, vrijliggende fietspaden, nieuwe wegdek en voetpaden 

Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “rioleringswerken N357 
Oostrozebekestraat” werd gegund aan Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 
Roeselare; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 07.75B 
werd opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.225.051,00 
excl. btw of € 1.262.814,88 incl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
aanbesteding; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2010, houdende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en uitvoering van werken 
op de gewestweg N357 Oostrozebekestraat (tussen kmpt 11,400 en 12,700) te Ingelmunster, 
waaruit blijkt dat het Vlaamse gewest als aanbestedende overheid zal optreden; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

Gelet op het feit dat de fracties van de Brug, het VB en de sp.A zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen 



 

 

artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 07.75B en de raming 
voor de opdracht “rioleringswerken N357 Oostrozebekestraat”, opgesteld door de 
ontwerper, Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten 
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 1.225.051,00 excl. btw of € 1.262.814,88 incl. btw. 

artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 

 

SOCIALE ZAKEN 

9       Reglement inzake de toekenning van een vakantietoelage voor zieken en 
gehandicapten 

De Raad, 
Gelet op het subsidiereglement inzake het toekennen van vakantietoelagen aan zieken 

of gehandicapten van 23 januari 1989, beperkt aangepast bij beslissing van 23 december 1997; 

Overwegende dat dit voorstel van aanpassing van dit reglement de bedoeling heeft om 
de procedure te wijzigen en te vereenvoudigen, naar analogie met de Mantelzorgpremie, met 
name, dat het behandelen van de aanvragen voortaan door het OCMW, als uitvoerder van het 
sociaal beleid, gebeurt in plaats van door de gemeentelijke administratie; 

Overwegende dat deze toelage, als sociale toelage, op het budget van de gemeente 
blijft; 

Overwegende dat in het nieuwe reglement een meer duidelijke omschrijving wordt 
gegeven van de begunstigden; 

Gelet op het ontwerp van reglement in bijlage; 

Overwegende dat het ontwerp van reglement op 31 augustus werd toegestuurd aan de 
fracties voor opmerkingen of suggesties; 

Overwegende dat geen opmerkingen of suggesties werden ontvangen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van reglement wordt goedgekeurd. 

 



 

 

CULTUUR 

10      TERF – Goedkeuren wijziging van de statuten 

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

Gelet op het decreet houdende de organisatie en de subsidiëring van een cultureel 
erfgoedbeleid van 7 mei 2004; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2004 ter uitvoering van het 
voormeld decreet wat betreft de erfgoedconvenants en de advisering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2007 houdende toetreding tot 
erfgoedvereniging “TERF” in het kader van het erfgoedconvenant met goedkeuring van de 
voorgelegde statuten; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad tot goedkeuring van de wijziging aan 
de statuten in zitting van 27 mei 2008 en 27 april 2010; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van TERF in zitting van 21 september 
2011 tot wijziging van de statuten van de erfgoedvereniging TERF, met name de aanpassing van 
artikel 3.3.2 a met het oog op subsidieaanvragen binnen de toeristisch-recreatieve sector; 

Overwegende dat deze aanpassing geen gevolgen heeft voor de financiële bijdrage die 
de gemeente Ingelmunster levert aan TERF; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wijziging aan de statuten van TERF wordt goedgekeurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
12 oktober 2011 

Monument gemeentelijke begraafplaats 

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

Het verzoek wordt uitgesproken om passende aanduidingen te voorzien op het nieuwe monument 
voor – waarschijnlijk – de plaatselijke slachtoffers van beide wereldoorlogen uit de vorige eeuw op 
de gemeentelijke begraafplaats. 
Het is de morele, en wettelijke plicht van een openbaar bestuur, en dus ook van een 
gemeentebestuur om te zorgen dat al wie tegen dictaturen en bezetting vocht op eenzelfde manier 
geëerd en herinnerd kan worden, om te zorgen dat hun verhaal, hun inzet, hun offer niet in nacht 
en nevel van tijd en vergetelheid verloren gaat. Vandaar de vraag om op de zuilen de slachtoffers 
van WO I en II apart te vermelden en, tevens, minimaal hun verhaal, zoals op het monument in 
het centrum. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij zijn ons zeker bewust van onze plicht, moreel en wettelijk, om te zorgen dat al wie tegen 
dictaturen en bezetting vocht op eenzelfde manier geëerd en herinnerd kan worden. Ik wil alleen 
voor mezelf spreken, maar ik zorg er altijd voor dat ik op de officiële herdenking van 11 november 
aanwezig kan zijn. Dit is immers meer dan zomaar een dag schoolverlof. Dit is voor mij een 
passend moment van herdenking van die velen die in de voorbije oorlogen gestorven zijn, ‘pro 
patria’ (voor het vaderland). Het zou aangenaam zijn mochten meer mensen dit doen, uit respect 
voor de gesneuvelden. 
Zonder al te veel in technische zaken te willen vervallen, vertel ik u allicht geen nieuws dat een 
kerkhof om de zoveel jaar deels ontknekeld wordt. Dit om ruimte te maken voor nieuw te begraven 
personen van onze gemeente. Dit gebeurt altijd in overleg met overlevenden en met respect voor 
de overledenen en de concessie die er op de graven rust. 
In dit kader hebben wij een aantal jaren geleden beslist dat het toch bijzonder spijtig zou zijn dat 



 

 

graven en namen verdwijnen op het kerkhof van personen, die in de oorlogen veel voor onze 
gemeente betekend hebben. Toen zijn de zuilen opgericht. Er is voor geopteerd om de namen met 
de overlijdensdatum op de zuilen aan te brengen, zoals u reeds op een zuilengroep kunt merken. 
De tweede zuilengroep is reserve om voldoende ruimte te hebben voor iedereen. 
Wat momenteel nog op een privé-graf staat, is volledig door de familie zo voorzien. U kunt moeilijk 
veronderstellen dat wij om de een of andere reden een of andere persoon zouden bevoordelen in 
deze. 
In het dossier rond de ontsluiting van de grafkapel is er een module voorzien waarbij info omtrent 
overledenen en begravenen opgezocht kan worden. U hebt wellicht ook al gemerkt dat op de 
website ‘versteende getuigenissen’ een luik extra info omtrent graf, grafmonument, overledene 
toegevoegd kan worden. Het is onze bedoeling om in het kader van het herdenkingsjaar 2014-
2018 info aan deze module toe te voegen, zodat deze up to date is. Dit werk is tot op heden door 
vrijwilligers verricht. Het is een huzarenwerk, waarvoor mijn dank. Mocht u nog over extra info 
beschikken of een handje willen toesteken, gelieve dan contact op te nemen met ons diensthoofd 
vrije tijd, die trekker is van dit project. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

12      Erkenning lijst van plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder 

De Raad, 
Gelet op artikel 81 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad is de vervanging van de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder te regelen; 

Overwegende dat het Gemeentedecreet hierin twee sporen voorziet, met name een 
mogelijkheid tot vervanging in opdracht van de titularis op voorwaarde dat de vervanger door de 
gemeenteraad werd erkend (max. 120 dagen) enerzijds en het aanduiden van een waarnemend 
titularis bij verhindering of meer langdurige aanwezigheid van de titularis; 

Gelet op de beslissing van 31 augustus 2009 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst met het OCMW ter uitwisseling van personeel in functie van de realisatie van 
functiescheiding; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 26 augustus 2009 houdende 
goedkeuring van de overeenkomst met het OCMW ter uitwisseling van personeel in functie van de 
realisatie van functiescheiding; 

Gelet op de beslissing van 31 augustus 2009 houdende de erkenning van de lijst van 
plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; 

Overwegende dat de lijst van plaatsvervangers voor de financieel beheerder dient te 
worden aangepast; 

Gaat over tot een geheime stemming die het volgende resultaat oplevert: 
Aantal geldige stemmen: 21; 
Aantal blanco-stemmen: 0; 
 
Aantal stemmen ja: 21; 
Aantal stemmen nee: 0; 
Aantal onthoudingen: 0; 

BESLUIT: Gelet op de uitslag der stemmming 

artikel 1: De heer Jürgen Vanoverberghe en mevrouw Christine Vandevoorde te erkennen 
waardoor ze in aanmerking komen als tijdelijke vervanger voor de financieel 
beheerder. 

 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester-Voorzitter 

 
 




