
Zitting Gemeenteraad van 19 februari 2013 

 
AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde 
Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine 
Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy 
Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Voorzitter geeft antwoord op de vraag van Jan DEFREYNE, raadslid, die werd gesteld op de 
vorige zitting van 22 januari 2013 met betrekking tot het fysiek opsplitsen van de oppositie in het 
halfrond van de raadszaal. 
De heer Voorzitter wenst niet in te graan op de vraag om de plaatsen opnieuw toe te wijzen zodat 
de CD&V-fractie opnieuw samen zit. 
 
De heren Geert VERSTRAETE, Yves VERCRUYSSE en mevrouw Hilde VANKEIRSBILCK, raadsleden, 
verlaten hun toegewezen plaatsen en vervoegen de andere leden van hun fractie aan de andere 
kant waar ze plaatsnemen in een tweede rij. 
 
De heer Voorzitter neemt hiervan akte. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, mag het verslag als goedgekeurd worden 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

WONEN 

1       Goedkeuren van het afsprakenkader met de Huisvestingsdienst Regio Izegem over 
het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het Sociaal 
Verhuurkantoor met het oog op een nieuwe inhuurname 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van 

de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, inzonderheid artikel 3; 

Gelet op beslissing van de gemeenteraad in zitting van 20 maart 2012 betreffende 
goedkeuring wijziging aan de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale 
Vereniging Woonbeleid Regio Izegem – verlenging van de samenwerking; 

Overwegende dat in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale 
Vereniging Woonbeleid Regio Izegem, onder meer, voorzien wordt dat de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem – via de inzet van technisch adviseurs – instaat voor het uitvoeren van 
conformiteitsonderzoeken in woningen; 

Overwegende dat het Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem, vooraleer een woning in 
huur genomen wordt, een conformiteitsonderzoek moet aanvragen om de conformiteit van de 
aangeboden woning na te gaan; 

Overwegende dat hiervoor, in principe, beroep moet gedaan worden op Wonen 
Vlaanderen, maar dat dit ook via de gemeenten kan geregeld worden, mits er een afsprakenkader 
opgesteld wordt tussen de gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsinitiatief en de 
minister; 

Overwegende dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem zich al sinds 2004 zo 
georganiseerd heeft dat de technisch adviseurs ook nauw betrokken worden bij het in huur nemen 
van SVK-woningen en derhalve kunnen instaan voor het vereiste conformiteitsonderzoek; 



Gelet op het overleg dat op 14 november 2012 doorgegaan is tussen de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem, het SVK Regio Izegem, de gemeente en Wonen Vlaanderen; 

Gelet op het voorstel van afsprakenkader, dat als bijlage bij deze beslissing wordt 
gevoegd; 

Overwegende dat er in het afsprakenkader geen extra werk of financiële inbreng 
voorzien is vanuit de gemeente; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende het 
vaststellen van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 
2010 houdende het vaststellen van retributies, meer in het bijzonder, het bepalen van het tarief 
voor het afleveren van een conformiteitsattest; 

Overwegende dat het bepalen van vrijstellingen een bevoegdheid is van de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat een conformiteitsonderzoek voor een woning die wordt aangeboden 
om te worden opgenomen in het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor best zonder kosten 
voor de eigenaar gebeurt; 

Overwegende dat aldus de eigenaar vrijgesteld kan worden van de retributie voor het 
afleveren van een conformiteitsattest; 

Op voorstel van de schepen van Wonen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het afsprakenkader tussen de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem, het 
SVK Regio Izegem, de gemeente en de Vlaamse Minister voor Wonen over het 
onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het Sociaal 
Verhuurkantoor Regio Izegem wordt goedgekeurd en wordt als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

artikel 2: Eigenaars die een woning aanbieden om te worden opgenomen in het patrimonium 
van het Sociaal Verhuurkantoor worden vrijgesteld van de retributie voor het 
afleveren van een conformiteitsattest. 

artikel 3: Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Interlokale Vereniging Woonbeleid 
Regio Izegem, de Huisvestingsdienst Regio Izegem, het Sociaal Verhuurkantoor 
Regio Izegem en de Vlaamse Minister voor Wonen. 

 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

2       Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2013 van het OCMW Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 28 januari 2013; 

Op voorstel van de voorzitter van het OCMW en na toelichting; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt het budget 2013 van het OCMW Ingelmunster goed. 

 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

3       GASELWEST – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 - 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 
GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 20 december 2012 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 22 maart 2013; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur vastgelegde agenda van voormelde 
Buitengewone Algemene Vergadering: 
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd 
overgemaakt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 22 maart 2013. 

artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de algemene vergadering van GASELWEST op 22 maart 
2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 4: Onderhavige beslissing over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
terzake en ervan kennis te geven aan de intercommunale vereniging Gaselwest 
(secretariaat), p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 
4       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de financieringsvereniging Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 9 
januari 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 22 
maart 2013; 

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. De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering 

van de deelnemers; 
2. Installatievergadering - Statutaire benoemingen; 

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

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Zijn goedkering te hechten aan de agenda en de afzonderlijke punten van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 22 maart 2013, zoals ter kennis 
gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 22 maart 2013 op te dragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 22 maart 2013, waarvoor een beslissing moet genomen 
worden, goed te keuren. 

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. 

 
5       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2013 – 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 22 
januari 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 18 
maart 2013; 

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. Benoeming leden van de raad van bestuur; 
2. Aktename van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 

stem in de raad van bestuur; 
3. Varia; 

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

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 18 maart 2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 18 maart 2013 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 18 maart 2013 
goedkeuren. 

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



 

 

 
6       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij wvi; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 3 
januari 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 28 maart 
2013; 

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 buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012; 
2. Benoeming leden regionale comités Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt, Westhoek; 
3. Benoeming leden raad van bestuur; 
4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met 

raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde; 
5. Mededelingen. 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 
28 maart 2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van wvi van 28 maart 2013 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 28 maart 2013 
goedkeuren. 

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

 
7       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2013 – 
goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West voor de activiteit 
riolering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 29 
januari 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 
25 maart 2013; 

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 Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
1. Aanstelling en benoeming van de nieuwe bestuurders in de raad van bestuur van Infrax 

West ov; 
2. Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het bestuur gedurende 2012; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax 
West van 25 maart 2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax West van 25 maart 2013 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 



 

 

punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West 
van 25 maart 2013 goedkeuren. 

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

 
8       Cipal DV – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Cipal DV; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 14 
januari 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 22 
maart 2013; 

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 Cipal DV en met opgave van volgende agenda: 
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur; 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepalen van de rangorde; 
3. Benoeming van de leden van het adviescomité; 
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

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

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV 
van 22 maart 2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Cipal DV van 22 maart 2013 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV 
van 22 maart 2013 goedkeuren. 

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

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, bij mail van 
13 februari 2013 

Aanpassing formaat uithangborden 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Evy BECQUART, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Momenteel zijn er een 5-tal uithangborden aan de invalswegen van Ingelmunster waar de 
verenigingen hun aankondigen kunnen uithangen. Momenteel is de afspraak om een bord te 
hangen van 1 m². Omdat er op bepaalde periodes verschillende borden worden gehangen van 
verschillende formaten, wat slordig overkomt, is mijn vraag of het niet beter zou zijn om de 
formaten van die uithangborden af te spreken. 
Op die manier is ook de uitstraling uniform en kunnen de borden net onder elkaar worden 
gehangen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, die het 
volgende antwoordt. 



 

 

Het reglement waar u naar verwijst, werd door de gemeenteraad aangenomen in zitting van 18 
februari 2003. Na bijna 10 jaar toepassing is zeker het moment gekomen om dit reglement eens te 
evalueren. Niet alleen op vlak van het opleggen van een vast formaat, waar ik uw stelling perfect 
kan volgen, ook inzake de correlatie met het Algemeen Politiereglement zijn aanpassingen nodig. 
Het schepencollege zal uw vraag in overweging nemen. 

Na bespreking en, aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een beslissing, wordt overgegaan 
naar het volgende punt op de agenda. 

 
Overeenkomstig art. 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt mevrouw 
Marlies DE CLERCQ, raadslid, de volgende vraag. 
Ze verwijst naar een artikel verschenen in de Weekbode op 8 februari waarin een interview werd 
weergegeven met de heer Wilfried VANACKER, schepen, in verband met het sportbeleid. In de titel 
werd gemeld dat niet langer zou toegelaten worden dat fuiven plaatsvinden in de sport- en 
evenementenhal. Aan de heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, wordt daarover een reactie 
gevraagd. 
De heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, antwoordt hierop dat zolang er geen waardig initiatief 
gerealiseerd is, de sport- en evenementhal voort als fuifzaal kan worden gebruikt. De betrokken 
verenigingen hoeven zich daarover geen zorgen te maken. 
 
Overeenkomstig art. 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt de heer Filip 
BLANCKAERT, raadslid, de volgende vraag. 
Hij wijst op het belang van een beleidsnota en vraagt wanneer het schepencollege een nota met 
beleidsprioriteiten zal voorleggen aan de gemeenteraad. 
De heer Kurt WINDELS, burgemeester, geeft aan dat bij de voorstelling van het budget 2013 dat 
op de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd, er op werd gewezen dat 2013 als een 
overgangsjaar moet worden beschouwd en dat, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en 
beheercyclus, het schepencollege aan de raad een meerjarig beleidsplan zal voorleggen aan de 
gemeenteraad, binnen de termijn zoals in die bepalingen is voorzien. 
 
Aangezien deze punten geen aanleiding geven tot een stemming wordt overgegaan naar het 
volgende punt van de agenda. 
 

BESLOTEN ZITTING 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

10      GASELWEST – Bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 – Aanduiding 
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor de activiteit distributienetbeheer 

elektriciteit en gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij 
voor gas en elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 20 
december 2012 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van GASELWEST die op 22 maart 2013 plaatsheeft te Kuurne, Salons Maelstede, Brugse-
steenweg 455; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt 
werd; 

Gelet op artikel 24, punt 1A van de statuten van GASELWEST dat voorziet dat de 
algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die 
drager dienen te zijn van hetzij een raadsbesluit betreffende de vertegenwoordiging, hetzij een 
geldige volmacht; 

Gelet op artikel 24, punt 1A van de statuten van GASELWEST dat voorziet dat de 
vertegenwoordigers van de titularissen van aandelen met kencijfer 1 door de gemeenteraad 
moeten aangeduid worden onder de raadsleden, burgemeester en schepenen van de gemeente; 

Gelet op artikel 24, punt 1A van de statuten van GASELWEST dat voorziet dat de 
bestuurders (leden van de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités) en de 
commissarissen verkozen op voordracht van de titularissen van aandelen met kencijfer 1 geen 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester-Voorzitter 

 
 


