
Zitting Gemeenteraad van 20 maart 2007 

 
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, Francky Demaeght, Jan 
Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, Martine Verhamme, Raadsleden - ir. Dominik 
Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 
Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 

door de gemeenteraad van 4 december 2001, meer bepaald de artikelen 46, 104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 

Devlaminck Frans Brugsestraat 127 8531 Harelbeke 

Lecluyse Alfons K. Boudewijnstraat 3 8770 Ingelmunster 

Piron Edwardine Kortrijkstraat 91 8770 Ingelmunster 

Goethals Rachel Oostrozebekestraat 216 8770 Ingelmunster 

Decottignies Stefaan Zuidstraat 13 8770 Ingelmunster 

Desplenter Mariette Stationsstraat 4/0101 8770 Ingelmunster 

Catteeuw Georgette Zwanestraat 10 8770 Ingelmunster 

met betrekking tot een begraafplaats, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 

Blok Rij lot Duur Prijs Begunstigde 

A  299 20 jaar € 200 Devlaminck Georges 

84 1 2 20 jaar € 200 Nuyttens Denise 

84 1 3 20 jaar € 200 Naessens René 

94 1 11 30 jaar € 450 Vergote Roger 

90 1 1 30 jaar € 450 Carlu Nancy 

90 1 2 30 jaar € 450 Vermeulen Egide 

90 1 3 30 jaar € 450 Molly Marcel 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Devlaminck Frans Brugsestraat 127 8531 Harelbeke 



Lecluyse Alfons K. Boudewijnstraat 3 8770 Ingelmunster 

Piron Edwardine Kortrijkstraat 91 8770 Ingelmunster 

Goethals Rachel Oostrozebekestraat 216 8770 Ingelmunster 

Decottignies Stefaan Zuidstraat 13 8770 Ingelmunster 

Desplenter Mariette Stationsstraat 4/0101 8770 Ingelmunster 

Catteeuw Georgette Zwanestraat 10 8770 Ingelmunster 

met betrekking tot een begraafplaats, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 

Blok Rij lot Duur Prijs Begunstigde 

A  299 20 jaar € 200 Devlaminck Georges 

84 1 2 20 jaar € 200 Nuyttens Denise 

84 1 3 20 jaar € 200 Naessens René 

94 1 11 30 jaar € 450 Vergote Roger 

90 1 1 30 jaar € 450 Carlu Nancy 

90 1 2 30 jaar € 450 Vermeulen Egide 

90 1 3 30 jaar € 450 Molly Marcel 

artikel 2: Deze concessies worden toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaats en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 
    2   Aktename van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn 

De Raad, 
Gelet op het schrijven van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 

19 februari 2007; 

Gelet op het proces-verbaal en het daarbij horende dossier van de kiesverrichtingen 
die op 2 januari 2007 hebben plaatsgevonden in de zitting van de gemeenteraad van 
Ingelmunster; 

Overwegende dat de verkiezing geldig verklaard wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Kennis te nemen van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-
Vlaanderen van 16 februari 2007. 

 
    3   Aktename van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de 
Politieraad MIDOW 

De Raad, 
Gelet op het schrijven van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen van 19 

februari 2007; 

Gelet op het proces-verbaal en het daarbij horende dossier van de kiesverrichtingen 
die op 2 januari 2007 hebben plaatsgevonden in de zitting van de gemeenteraad van 
Ingelmunster; 

Overwegende dat de verkiezing geldig verklaard wordt; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: Kennis te nemen van de beslissing van de Bestendige Deputatie van West-
Vlaanderen van 8 februari 2007. 

 
    4   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 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat het, in het kader van duidelijke afspraken betreffende de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, 
noodzakelijk is, het begrip dagelijks bestuur, vermeld in de betreffende artikelen, nader te 
bepalen; 

Gelet op de memorie van toelichting bij het gemeentedecreet waarbij wordt bepaald 
dat de gemeenteraad enerzijds in de mogelijkheid moet worden gesteld in zijn beleid de nadruk te 
leggen op het maken van de belangrijke beleidskeuzes en daardoor richting kan geven aan het 
bestuur en de raad anderzijds, mits behoud van de controle op de beleidsaansturing, de 
mogelijkheid krijgt om in ruime mate bevoegdheden te delegeren naar het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat een vlot bestuur vereist dat de gemeenteraad bij de omschrijving 
van het begrip dagelijks bestuur bepaalde bevoegdheden toevertrouwt aan het college van 
burgemeester en schepenen, mits de nodige rapportering over het gebruik van deze bevoegdheden 
naar de raad toe te voorzien; 

Overwegende dat het begrip dagelijks bestuur door de decreetgever in het 
gemeentedecreet niet is omschreven of gedefinieerd en het bijgevolg aangewezen is bij de 
bepaling van dit begrip een beroep te doen op de invulling hieraan gegeven door het Hof van 
Cassatie met betrekking tot de wetgeving betreffende de vennootschappen en deze met betrekking 
tot de verenigingen zonder winstoogmerk; 

Overwegende dat het eveneens passend voorkomt de algemene regels vast te stellen 
overeenkomstig artikel 57 §3, 1° van het gemeentedecreet waarbinnen het college van 
burgemeester en schepenen daden van beheer kan stellen over de gemeentelijke inrichtingen en 
eigendommen; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur: 
De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de 
behoeften van het dagelijks leven, de zaken van een gering belang en de zaken die 
naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen. 

artikel 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 
gemeentedecreet, omvat de hiernavolgende bevoegdheden: 
1) 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 gewone 
dienst; 
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 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 
24.12.1993 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 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 de 
hoogdringendheid voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden dit 
noodzaakt; 
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 
desbetreffende verrekeningen het gevolg zijn van een fundamentele overschrijding 
van maximum 20 % ten overstaan van het gunningbedrag. 

artikel 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 
bevoegdheid onroerende goederen aan te kopen met het oog op het uitvoeren van 
werken van openbaar nut aan gemeentewegen, recreatieve wegen, waterlopen en 
gebouwen, alsook het vervreemden, ruilen of erfdienstbaarheden vestigen op 
onroerende goederen langs de gemeentewegen, recreatieve wegen, de waterlopen 
en gebouwen. 

artikel 4: Algemene regels voor het beheer van de gemeente overeenkomstig 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 
maximale duur van 9 jaar. 

artikel 5: Rapportage: 
De besluiten door het college van burgemeester en schepenen genomen met 
toepassing van artikel 2, 3°, 3 en 4 van dit besluit kunnen door de 
gemeenteraadsleden worden ingezien in de notulen van het college van 
burgemeester en schepenen, waar dit bij deze besluiten wordt aangegeven met 
‘genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 20 
maart 2007’. 

artikel 6: Inwerkingtreding: 
Dit besluit treedt in werking vanaf heden. 

artikel 7: Kennisgeving: 
Een afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de gemeentesecretaris 
en financieel beheerder van de gemeente. 

 

BEGROTING 

    5   Goedkeuring van de dotatie 2007 aan de politiezone MIDOW 

De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 
71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 

Overwegende dat de politiebegroting 2007 in de politieraadszitting van 12 maart 2007 
werd goedgekeurd; 

Overwegende dat de dotatie 2007 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone 
MIDOW neerkomt op 562.715,- EUR in gewone dienst en 0,- EUR in buitengewone dienst; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in de algemene 
begroting, dienstjaar 2007, zijnde in gewone dienst 562.715,- EUR en in 
buitengewone dienst 0,- EUR, aan de politiezone Midow toe te kennen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge en aan de politiezone MIDOW. 

 
    6   Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2007 

De Raad, 

OVERZICHTSTABEL GEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2006   2.977.325,00 
BEGROTING 2007  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 8.592.919,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 8.555.590,00 37.329,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2007)    
Uitgaven vorige dj (in 2007) 25.330,00 -25.330,00  
Ontvangsten overboekingen    
Uitgaven overboekingen 762.625,00 -762.625,00  
Geraamd resultaat begroting 2007   -750.626,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2007   2.226.699,00 

OVERZICHTSTABEL BUITENGEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2006   771.816,00 
BEGROTING 2007  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 1.712.500,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 3.243.000,00 -1.530.500,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2007) 13.410,00   
Uitgaven vorige dj (in 2007) 17.351,00 -3.941,00  
Ontvangsten overboekingen 762.625,00   
Uitgaven overboekingen  762.625,00  
Geraamd resultaat begroting 2007   -771.816,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2007   0,00 

SAMENSTELLING BEGROTING 2007 

 GEW. DIENST BUITENGEW. DIENST 
Ontvangsten 8.592.919,00 2.488.535,00 
Uitgaven 9.343.545,00 3.260.351,00 
Mali -750.626,00 -771.816,00 
Boni   
Vermoedelijke boni vorige dienstjaren 2.977.325,00 771.816,00 
Vermoedelijke mali vorige dienstjaren   
Algemeen begrotingsresultaat 2.226.699,00 0,00 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 1 stem tegen en 7 onthoudingen 

artikel 1: De gemeentebegroting 2007, het financieel meerjarig beleidsplan en de beleidsnota 
worden goedgekeurd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
    7   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 
toekenning van de gemeentelijke toelagen; 



 

 

Overwegende dat de verdeling der toelagen zo objectief mogelijk werd opgesteld, 
rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de gemeente; 

Overwegende dat na vaststelling van de bedragen van de toelagen de gemeentelijke 
begroting voor het dienstjaar 2006 sluit met een batig saldo van 37.329,00 euro in eigen 
dienstjaar; 

Overwegende dat bedoelde bedragen werden toegelicht en ter bespreking werden 
voorgelegd, 

Gehoord de Voorzitter in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de hiernavolgende lijst van gemeentelijke toelagen 
aan de verenigingen en maatschappijen waarvan het bedrag van de toelage naast 
de benaming is vermeld, zoals gevoegd in bijlage. 
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GEMEENTELIJKE   TOELAGEN  2007 
 

I.  GEZINSBELEID 
 
 

 Naam Vereniging Bedrag toelage 

   1. Gezinsbond Afdeling Ingelmunster 435,00 
 

II. DERDE LEEFTIJD 
 
 

A. Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd  

   2. Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd 1.120,00 

B. Verenigingen Derde Leeftijd  
 De hiernavolgende verenigingen worden betoelaagd op basis van 

het subsidiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad op 
17.08.1978 en gewijzigd in zitting van 16.12.1982. 

 

   3. Kristelijke Bond Gepensioneerden  

   4. Club der Ouderen uit Middengroepen  
   5.Vriendenkring van Socialistische Gepensioneerden - (S-Plus)  
   6. Vlaams Verbond voor Gepensioneerden  
   7. Liberale Bonden Gepensioneerden  
 NB. In de begroting voorzien krediet 1.120,00 

 
III.  JEUGDBELEID 

 
 

A. Gemeentelijke Jeugdraad  
   8. Gemeentelijke Jeugdraad 1.120,00 

B.  Jeugdbewegingen  
  09. Toelage Jeugdhuis Kontrabas 2007 3.225,00 
  10. Toelage Speelplein Jadadde 4.960,00 
  11. Toelage Fonds Jeugdlokalen en -infrastruktuur 4.950,00 
  12.Toelage Jeugdwerkinitiatieven - werkingssubsidies 5.000,00 
  13. Toelage bijzondere activiteiten 745,00 
  14. Toelage kadervorming 1.000,00 
 

IV.  CULTUUR 
 
 

A. Gemeentelijke Culturele Raad  

  15. Gemeentelijke Culturele Raad 1.120,00 

B. Muziekmaatschappijen  

 Deze worden betoelaagd op basis van het door de Gemeenteraad 
goedgekeurd reglement dd. 24.02.1972  -  04.06.1981 en 
23.01.1989 
Elke maatschappij krijgt een forfaitair bedrag van 500 Euro 
verhoogd met 22,50 Euro per spelend lid. 
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  16. Koninklijke Harmonie "Kunst Veredelt" : pro memorie 
vermeld 

 

  17. Koninklijke Philharmonie : pro memorie vermeld  

 NB. In de begroting te verdelen krediet 5.900,00 

  18. Blaasorkest "Alpenroos" 1.500,00 

C. Volksontwikkeling : Kunstbeoefening en Sociaal-Cultureel 
Werk 

 

 a) De hiernavolgende Culturele Verenigingen worden 
betoelaagd op basis van het subsidiereglement goedgekeurd 
door de Gemeenteraad dd. 16.09.1971. 

 

  19. Markant  
  20. Davidsfonds  
  21. Foto- en Digiclub  
  22. Heemkundige Kring "Den Hert"  
  23. K.A.V.  
  24. Katholieke Landelijke Vrouwen - KVLV  
  25. Kunstkring "Krea"  
  26. K.W.B.  
  27. VIVA-S.V.V.  
  28. Verbond der Volkstuinen  
  29. De Koorbloem  
  30. V.T.B.  -  V.A.B.  
  31. Toneelkring "Uylenspieghel"  
  32. V.I.P. (Vriendenkring Ingelmunsterse Postzegelverzamel.)  
  33. Vakantiegenoegens  
  34. De Kasteelbie  
  35. Unizo  
  36. H.I.C.  

 NB. In de begroting te verdelen krediet 5.300,00 

 b) Vallen niet onder toepassing van het reglement onder IV-Ca  

  37. Natuurgroep "De Buizerd" 440,00 
  38. Landelijke Gilde  165,00 
  39. Wandelclub "Brigandtrotters" 100,00 
  40. Kabaretgezelschap "De Zonnevrienden" 200,00 
  41. 't Klosje - Kantklossen 100,00 
 

V.  ONTSPANNING EN VRIJETIJDSBESTEDING 
 
 

A. Duiven  

  42. Flying Club 100,00 
  43. Koninklijke Duivenmaatschappij “De Eendracht” 100,00 
  44. Internationale Fondvereniging 100,00 

B. Honden  

  45. Algemene Rashondenclub - ARCI 100,00 

C. Vinken  
  46. De Moedige Durvers 100,00 
  47. Elk zijn Recht 100,00 
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  48. Koninklijke Maatschappij “De Nieuwe Vinkeniers” 100,00 
 

D. Vissen  

  49. Koninklijke Maatschappij “De Aprilvissers” 100,00 
  50. De Statievissers 100,00 
  51. De Ware Vrienden 100,00 
  52. Sprotvissers 100,00 

   

E. Diversen  
  53. De Regenboog  Petanquers 100,00 
  54. Petanqueclub “Drie Koningen” 100,00 
  55. De Ermitage Petanqueclub 100,00 
  56. De Molenvrienden 100,00 
 

VI.  SPORT 
 

A. Gemeentelijke Sportraad  

  57. Gemeentelijke Sportraad 1.120,00 

B. Atletiek  

  58. A.V.I. 500,00 

C. Badminton  

  59. Badmintonclub 100,00 

D. Biljart  

  60. Krijt op Tijd 100,00 
  61. Verbroedering 100,00 

E. Boks  
  62. Boksclub Monteyne 100,00 

F. Judo  
  63. Judoclub Sambo Kawaishi Ingelmunster 115,00 

G. Krachtbal  

  64. Krachtbalclub "Woweja Rangers" 100,00 

H. Minivoetbal  

  65. Minivoetbalcup Ingelmunster 435,00 

  66. FC Vynda 100.00 

  67. C&S Devolder 100.00 

  68. Ladies Devolder 100.00 

I.  Paarden- en Poneykoersen  

  69. ‘t Oud Molenhof 150,00 

J.  Schuttersverenigingen  
  70. Doelschutters "De Brigands" 100,00 
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K.  Tafeltennis  

  71. Easypay – Tafeltennisclub 375,00 

L.  Tennis  

  72. Tennisclub "De Mandel" 215,00 

M. Turnen  

  73. De Salto's 375,00 
  74. De Trampo's 225,00 

N. Voetbal  

  75. Snooker Ingelmunster 100,00 
  76. Cup Regio Mid West Ingelmunster 115,00 
  77. V.K. D'Hoogte 100,00 
  78. V.K. Winnetoe 100,00 
  79. Schoenen en Sport Devolder (veteranen) 100,00 
  80. De Hofkesvrienden 100.00 
  81. OMS Ingelmunster 1000,00 

O. Volleybal  

  82. Volleybalclub "Divo" 250,00 

P. Wielertoerisme  

  83. SV De Pompiers 100,00 
  84. Fietsende Vrouwen 100,00 
  85. De Brigandsbikers 100.00 
  86. De Leffebikers 100.00 
  87. Mandelfietsers 100,00 
  88. Vriendenkring W.T.K. 100,00 

Q. Wielerwedstrijden  

  89. Oostrozebekestraat "De Patriekvrienden" 
       Liefhebbers KBWB - Juniores 

500,00 

  90. Wielerploeg C.L.C. 310,00 
  91. Wielerclub Soenens 310,00 

R. Diversen  
 

VII.  VADERLANDSLIEVENDE 
 
 

  92. N.S.B. 1940-1945 620,00 
  93. N.S.B. - Vrouwenbond 1940-1945 100,00 
  94. Koninklijk Narionaal Verbond Burgerlijke Oorlogsinvaliden 100,00 
  95. Vriendenkring 14-18 100,00 
 

VIII.  WIJKKERMISSEN 
 
 
   96. Mennefeesten 1000,00 
   97. Kriekekermis 1000,00 
   98. De Kleine Vierbunderwijk 250,00 
   99. Statiekermis 250,00 
 100. Drevefeesten 250,00 
 101. Buurtcomité Hinnebilkstraat 250,00 
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 102. Buurtcomité Vlaanderenstraat 250.00 
 
 

IX.  ALLERLEI 
 
 

 103. Katholieke Vereniging Gehandicaptenzorg 375,00 
 104. Vlaamse Federatie Gehandicaptenzorg 200,00 
 105. Oudercomité Gemeenteschool 125,00 
 106. Oudercomité O.L.Vrouwschool 125,00 
 107. Oudercomité  Instituut Edelweiss 125,00 
 108. Oudercomité Vrije Basisschool 125,00 
 109. Vriendenkring Gemeenschapsbasisschool De Regenboog 125,00 
 110. W.VL. Consultatiebureau’s voor Gehandicapten 100,00 
 111. W.A.A.K. 100,00 
 112. Het Rode Kruis 125,00 
 113. Het Vlaams Kruis 125,00 
 114. Ziekenzorg 310,00 
 115. Vlasverbond Ingelmunster-Oostrozebeke 100,00 
 116. Weduwenkring Don Bosco 100,00 
 117. Centrum Algemeen Welzijnswerk Midden West-Vlaanderen- 175,00 
 118. Vereniging Ingelmunsterse Correspondenten 100,00 
 119. Agrarische Bedrijfshulpdienst 200,00 
 120. Toelage erosiebestrijding 2.500,00 
 121. Gemeentelijke Minaraad 500,00 
 122. Gemeentelijke werkgroep  Jumelages 310,00 
 123. Brigandsloop : 21° editie 2007 – zaterdag 31/03/2007 150,00 
 124. Moederweelde Kind en Preventie 435,00 
 125. Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening 0,25E/inw. 2650,00 
 126. Labadouxfeesten : 19° editie 2007 20.000,00 
 127. Den Optimist 250,00 
 128. Werkgroep Toegankelijkheid 750.00 
 129. Vriendenkring ere-brandweermannen 250,00 
 

X.  BUITENGEWONE TOELAGE+ 
 
 

 130. Werk der Volkstuinen : extra toelage als vergoeding 125,00 
 131. Vlaams Kruis 25 jaar 500.00 
 132. Een hart voor West-Vlaanderen – Dirk Verstraete 500,00 
 133. Heemkundige Kring Den Hert – 25 jaar 500.00 
 
 



 

 

PATRIMONIUM 

    8   St.-Amandskerk, restauratie geklasseerd schip – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

De Raad, 

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

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, meer bepaald de 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; 

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 in het kader van de opdracht met als voorwerp “St.-Amandskerk: 
restauratie geklasseerd schip” een bestek met nr. 2007/011 werd opgemaakt door de ontwerpers 
L. Van Hooreweder en ir. E. Verbrugghe; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “St.-Amandskerk: 
restauratie geklasseerd schip” in het bestek met nr. 2007/011 wordt geraamd op € 417.129,00 
excl. btw.; 

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

Overwegende dat de werken als volgt kunnen gesubsidieerd worden: 

Het Vlaamse Gewest 60 % 

De Provincie 20 % 

De Gemeente 10 % 

De Kerkfabriek 10 % 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2007/011 en de raming voor de 
opdracht met als voorwerp “St.-Amandskerk: restauratie geklasseerd schip”, 
opgesteld door de ontwerpers L. Van Hooreweder en ir. E. Verbrugghe. 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 kostenraming bedraagt 
€ 417.129,00 excl. btw of € 489.523,29 incl. btw. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding. 

artikel 3: Via de Heer Gouverneur van West-Vlaanderen zullen aan de subsidiërende 
instanties de maximale subsidies en toelagen worden aangevraagd. 

 



 

 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

    9   Sportcentrum - goedkeuring reglement inwendige orde 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 2 maart 1978 houdende de 

goedkeuring van het politiereglement van inwendige orde bij het gebruik van het gemeentelijk 
sportcentrum; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 1 april 1982 houdende 
goedkeuring van de gebruikstarieven van het sportcentrum; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 20 december 1994 
houdende de aanpassing van de gebruikstarieven van het sportcentrum; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 24 augustus 1999 houdende 
de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de nieuwe kleedkamers en polyvalente zaal 
van het sportcentrum en goedkeuring van het reglement betreffende de bijzondere bepalingen 
inzake burgerlijke aansprakelijkheid, schade, breuk, vergoeding bij schade, verdwijning of ernstige 
tekortkomingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2002 
houdende het goedgekeurde huurreglement van de polyvalente zaal sportcentrum; 

Gelet op het voorstel van de sportdienst; 

Gelet op het positief advies van de sportraad in zitting van 22 februari 2007; 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve 
sancties en op het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot 
aanwijzing van de ambtenaar en de inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op het ontwerp van reglement van inwendige orde; 

Overwegende dat in deel II – Gebruiks- en huurreglementen een materiële fout 
aanwezig is, met name, onder II.3.3. Huurprijs en waarborg “De waarborg bedraagt 125,00 €.” Dat 
dit dient te worden aangepast in “De waarborg bedraagt 500,00 €.” 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het reglement van inwendige orde van het gemeentelijk sportcentrum, zoals 
toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

artikel 2: Het gebruik- en huurreglement van de sportzalen, openlucht sportinfrastructuur, 
polyvalente zaal en evenementenhal, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

artikel 3: Het gebruikreglement van de gymzaal, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

artikel 4: De huurtarieven, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

artikel 5: De wettelijke bepalingen, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

 









































































 

 

STEDENBOUW 

   10   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Terra Nova Invest nv, Doelstraat z/n 
te Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door NV Terra Nova Invest, Kweekstraat 
13 te Ingelmunster tot het verkavelen van een perceel grond gelegen in de Doelstraat zn te 
Ingelmunster, kadastraal gekend sectie A nrs. 535d/ex, 535e/ex en 536b/ex; 

Overwegende dat het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning voor de 
technische werken samen ingediend werd met de verkavelingsaanvraag op 22 januari 2007; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000, inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 31 januari 2007 tot 2 maart 
2007; 

Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling op naam van Terra Nova Invest nv in de Doelstraat zn te 
Ingelmunster, kadastraal gekend sectie A nrs. 535d/ex, 535e/ex en 536b/ex 
worden goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit wordt samen met het advies van het College van Burgemeester en 
Schepenen overgemaakt aan het agentschap RO-Vlaanderen. 

 

OPENBARE WERKEN 

   11   Heraanleg voetpaden Handelsstraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
met NV Aquafin 

De Raad, 

Gelet op het feit dat NV Aquafin collectorwerken gepland heeft in de Handelstraat; 

Overwegende dat het aan te raden is ook de voetpaden in dit deel te vernieuwen; 

Overwegende dat de werken in algemeen belang en uit technische noodzaak 
gelijktijdig dienen uitgevoerd te worden; 

Gelet op het feit dat onderhoudswerken aan voetpaden een gemeentelijke 
bevoegdheid is; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door de NV Aquafin, om de 
collectorwerken in de Handelstraat en de onderhoudswerken aan de voetpaden ten laste van het 
gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te voeren met de NV Aquafin als opdrachtgevend 
bestuur; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met de NV Aquafin, om de collectorwerken in de 
Handelstraat en de onderhoudswerken aan de voetpaden ten laste van het 
gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te voeren, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 





















 

 

   12   Herinrichting Bollewerpstraat en Hinnebilkstraat – Goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is herinrichtingswerken uit te voeren in de 
Bollewerpstraat en Hinnebilkstraat ter verbetering van de verkeersafwikkeling; 

Gelet op het goedgekeurde mobiliteitsplan; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken worden gegund en er de voorwaarden van vaststelt, overeenkomstig 
artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet; 

Gelet op het ontwerp omvattende plannen, bijzonder bestek en lastenboek, opgemaakt 
door studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken (gemeentelijk 
aandeel) ten bedrage van € 102.475,98 BTW excl., opgemaakt door de ontwerper; 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Het ontwerp voor de herinrichtingswerken in de Bollewerpstraat en Hinnebilkstraat 
met raming ten bedrage van € 102.475,98 BTW excl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding. 

artikel 3: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting. 

 
   13   Goedkeuring bestek voor de aanstelling van een ontwerper en 
veiligheidscoördinator met het oog op de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken 

De Raad, 

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

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, meer bepaald de 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; 

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, § 3; 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen een werkprogramma 
voor 2007 en volgende vastgelegd heeft; 

Overwegende dat de er verschillende riolerings- en wegeniswerken deel uit maken van 
het subsidiëringsprogramma 2007-2011, opgesteld door de VMM; 

Overwegende dat het noodzakelijk is hiervoor een ontwerper (inclusief opmaak dossier 
grondverzet) en een veiligheidscoördinator ontwerp en –uitvoering aan te stellen; 



 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “aanstellen 
ontwerper weg- en rioleringswerken, veiligheidscoördinatie en grondverzet” een bestek met nr. 
2007/008 werd opgemaakt door de ontwerper (Technische dienst); 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
algemene offerteaanvraag volgens de “raamcontract” methode; 

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze 
opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 

Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het bestek louter 
indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze binden, en dat de Dienstverlener geen 
schadevergoeding kan eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2007/008 voor de opdracht met 
als voorwerp “aanstellen ontwerper weg- en rioleringswerken, 
veiligheidscoördinatie en grondverzet”, opgesteld door de ontwerper (Technische 
dienst). 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. 

artikel 2: Bovenvernoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene 
offerteaanvraag volgens de “raamcontract” methode. 

 
   14   Procesbegeleiding bij dorpskernvernieuwing Ingelmunster – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Raad, 

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

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, meer bepaald de 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 17, § 2, 1° a.; 

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, inzonderheid artikel 120; 

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, § 3; 

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “procesbegeleiding 
bij dorpskernvernieuwing Ingelmunster” een bestek met nr. 2007/010 werd opgemaakt door de 
ontwerper (Technische dienst); 

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze 
opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 

Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het bestek louter 
indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze binden, en dat de Dienstverlener geen 
schadevergoeding kan eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 



 

 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2007/010 voor de opdracht met 
als voorwerp “procesbegeleiding bij dorpskernvernieuwing Ingelmunster”, opgesteld 
door de ontwerper (Technische dienst). 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. 

artikel 2: Bovenvernoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

LEEFMILIEU 

   15   Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar 
duurzame ontwikkeling” 2005-2007 tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente 

De Raad, 
Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 20 december 2005; 

Gelet op de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 in bijlage; 

Overwegende dat de gemeente de Samenwerkingsovereenkomst ondertekende voor 
het jaar 2006 voor alle clusters op niveau 1 en de bijkomende onderdelen 
duurzaamheidsambtenaar en de bijkomende bepalingen bij de cluster Hinder; 

Gelet op het ondertekeningsformulier voor 2007 in bijlage; overwegende dat de 
ondertekening nu elk jaar opnieuw dient te gebeuren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” 
2005-2007 wordt ondertekend voor het jaar 2007 voor alle clusters op niveau 1 en 
de bijkomende onderdelen duurzaamheidsambtenaar en de bijkomende bepalingen 
bij de cluster Hinder. 

 











 

 

   16   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2007 - Rapportering 2006 - Planning 
2007 

De Raad, 
Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 20 december 2005; 

Gelet op artikel 5.1.2.1.1 van de Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 “Milieu als 
opstap naar duurzame ontwikkeling”; overwegende dat een volledig luik rapportering voor 
evaluatie dient voorgelegd te worden; dat het onderdeel planning zich mag beperken tot de acties 
en projecten die ingediend worden voor subsidie.  

Gelet op het ontwerp milieujaarprogramma 2007, deel rapportering 2006 en deel 
planning 2007 in bijlage; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke minaraad in bijlage; 

BESLUIT: 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

artikel 1: Het gemeentelijk milieujaarprogramma 2007, deel rapportering 2006 en deel 
planning 2007 wordt goedgekeurd. 

 
   17   Goedkeuring wijziging van de statuten en bekrachtiging wijziging van het 
huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 

De Raad, 
Gelet op de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 

(minaraad) goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2003 en gewijzigd in 
zitting van 19 april 2005; 

Gelet op de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van de minaraad door de 
gemeenteraad in zitting van 25 maart 2003 en van de wijziging in zitting van 19 april 2005; 

Gelet op de modelstatuten en het voorbeeld van huishoudelijk reglement bij de 
Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 (Bijl IN gem 10 en 11); 

Overwegende dat het aangewezen is de statuten van de verschillende gemeentelijke 
adviesraden qua werking enigszins op elkaar af te stemmen; 

Overwegende dat door de wijziging van de statuten ook een wijziging van het 
huishoudelijk reglement vereist is; 

Gelet op het advies van de minaraad van 6 maart 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De volgende wijzigingen van de statuten van de minaraad worden goedgekeurd: 

Artikel 7 §1 alinea 3 wordt vervangen door: 
Eén derde van de stemgerechtigde leden in de algemene vergadering worden ter beschikking 
gesteld van deze verenigingen; het aantal wordt berekend aan de hand van het aantal kandidaat 
leden dat weerhouden wordt op de stichtingsvergadering. 

Artikel 7 §2 alinea 4 wordt vervangen door: 
de ambtenaren door het Schepencollege belast met milieuzaken. 

Aan artikel 8 wordt een §2 toegevoegd: 
§2 Geïnteresseerde inwoners dienen hun aanvraag in samen met een nota waaruit hun 
deskundigheid en positieve interesse blijkt en dienen bereid te zijn een engagementsverklaring te 
ondertekenen. 

Artikel 10 alinea 2 wordt vervangen door: 
Ten laatste binnen de zes maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe 
minaraad samengesteld. 

Artikel 12 §1 en §2 worden vervangen door: 
§1 De voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen door en uit de stemgerechtigde leden van de 
minaraad. De voorzitter mag geen politiek mandaat bekleden. 
De secretaris en penningmeester worden gekozen door maar niet noodzakelijk uit de 
stemgerechtigde leden van de minaraad. 
§2 Er wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, 



 

 

de secretaris, de penningmeester en minimum 3 en maximum 5 stemgerechtigde leden zodat het 
Dagelijks Bestuur in totaal zeven stemgerechtigde leden telt. 
De Schepen van Leefmilieu en de milieuambtenaar zijn automatisch lid van het Dagelijks Bestuur. 

artikel 2: De volgende wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de minaraad worden 
bekrachtigd: 

“Op deze installatievergadering verkiezen de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering 
uit haar leden een Dagelijks Bestuur, bestaande uit 7 stemgerechtigde personen. Er kan maximaal 
1 persoon als vertegenwoordiger van dezelfde vereniging in het Dagelijks Bestuur zetelen. 
Op de installatievergadering verkiezen de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering uit 
haar leden een secretaris. 
Op de installatievergadering verkiezen de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering uit 
de leden van het Dagelijks Bestuur een Voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester.” 

wordt vervangen door: 

 “Het dagelijks Bestuur wordt samengesteld zoals voorzien in artikel 12 van de statuten van de 
minaraad. De stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering kiezen het Dagelijks Bestuur 
van de minaraad. Alle functies die zijn voorzien in het Dagelijks Bestuur worden individueel 
verkozen door de stemgerechtigde leden.” 

 

SOCIALE ZAKEN 

   18   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – Aanduiding vertegenwoordigers 
van het OCMW met raadgevende stem in de algemene vergadering en de raad van 
bestuur 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van 20 maart 2007 houdende aanduiding van de politieke 

vertegenwoordigers bij de algemene vergadering van de vzw PWA; 

Gelet op de statuten van deze vzw, goedgekeurd door de algemene vergadering van ; 

Overwegende dat het mogelijk is ingevolge artikel 5, laatste lid, van de bedoelde 
statuten, dat de gemeenteraad eveneens deskundigen met raadgevende stem kan laten deelnemen 
aan het beheer van de vzw (algemene vergadering) en artikel 14, laatste lid, van dezelfde 
statuten, dat de gemeenteraad deskundigen met raadgevende stem kan toevoegen aan de raad 
van bestuur; 

Overwegende dat deze aanwijzingen hun geldigheid verliezen op het einde van de 
legislatuur; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Twee mandaten met raadgevende stem worden voorbehouden, zowel in de 
algemene vergadering als bij de raad van bestuur van de vzw PWA als 
vertegenwoordiging van het OCMW Ingelmunster. 

artikel 2: Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de vzw PWA te 
Ingelmunster en aan het OCMW van Ingelmunster. 

 

OCMW 

   19   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2007-2009 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2007 van het OCMW 

De Voorzittter geeft het woord aan de heer Geert Verstraete, schepen en voorzitter van het OCMW, 
die het volgende toelicht: 

MEERJARENPLAN 2007 – 2008 – 2009 

De uiteenzetting wordt opgesplitst in twee delen: 

Strategische nota met de beleidsopties voor de komende jaren. 

Financiële nota en een toelichting op het meerjarenplan 2007-2008-2009. 



 

 

De bepalingen van de omzendbrief van 20 juli 2006 van de heer Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering werden integraal toegepast. 

1. STRATEGISCHE NOTA BIJ HET MEERJARENPLAN 2007-2008-2009 - BELEIDSOPTIES VOOR DE 
KOMENDE JAREN 

1.1. Serviceflatgebouw 'De Ermitage' 

Het gebouw verder goed onderhouden en helpen zorgen voor een positieve sfeer voor de 
bewoners. De werken van Aquafin zijn uitgevoerd. De heraanleg van het park en de vijver zullen 
uitgevoerd worden in het kader van het GNOP, zodat deze zaken ook op de gemeentebegroting 
zullen teruggevonden worden. Het meubilair van de gemeenschappelijke delen vertoont een 
verregaande staat van sleet, zodat het aangewezen is dit te vernieuwen. Tevens is de bestaande 
kuismachine allesbehalve werkzeker, zodat deze ook aan vervanging toe is. 

1.2. Diensten ten huize 

De diensten ten huize en de samenwerking met de private diensten zullen verder blijven 
functioneren, teneinde, samen met de bejaardenwoningen en het serviceflatgebouw, de mensen zo 
lang mogelijk in een zelfstandige woonsituatie te handhaven. 

De Dienst Dienstencheque kent een enorm succes. Voor 2007 wordt een tewerkstelling van 35 
voltijdse equivalenten voorzien. Samen met het P.W.A., dat 4 voltijdse equivalenten tewerkstelt, 
werken beide sui generis afdelingen samen in de gezamenlijke ‘Dienst Dienstencheque 
Ingelmunster’, waarin in 2007 bijgevolg 39 voltijdse equivalenten voorzien zijn. Deze 
samenwerking gebeurt in het kader van goed bestuur, dat onkosten en inzet van middelen en 
personeel bundelt op de gemeente, wat automatisch leidt tot een betere en vooral meer 
doorzichtige dienstverlening voor de cliënten en inwoners van de gemeente. 

1.3. Sociale dienst 

Door de positieve werking van de sociale dienst wordt zoveel mogelijk gepoogd de mensen eigen 
inkomen te laten verwerven of op uitkeringen van andere instanties te laten beroep doen. Dit 
werkt kostenbesparend voor het O.C.M.W. en haalt de mensen gedeeltelijk uit hun sociale isolatie, 
maar brengt daarentegen een hogere werkbelasting mee voor het personeel. 

Door diverse opdrachten rechtstreeks van de regering zoals o.m. de omvorming van het 
bestaansminimum in leefloon, de zorgverzekering en het spreidingsplan van de politieke 
vluchtelingen is de werkdruk binnen de sociale dienst zeer hoog. 

Door de betrekkelijk grote uitbouw van het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers worden de 2 
vroeger bijgekomen maatschappelijk werkers bestendigd, die tevens alle asielzoekers behandelen. 

Door het verder behandelde project van het Europees Sociaal Fonds werden 2 maatschappelijk 
werkers aangeworven voor de duurtijd van het project. 

De Sociale Dienst bestaat thans uit 7 voltijdse equivalenten. 

1.4. Reclassering via tewerkstelling 

Door de intense samenwerking met V.D.A.B., R.V.A. en diverse werkgevers uit de gemeente of 
nabije omgeving, is het aantal leefloners gevoelig gedaald. 

Samen met de gemeente en het P.W.A. is het O.C.M.W. toegetreden tot de lokale werkwinkel 
Izegem-Ingelmunster. Een afdeling van deze lokale werkwinkel bevindt zich in de burelen van het 
Sociaal Huis. 

In het kader van het “Europees Sociaal Fonds” werden 2 projecten goedgekeurd voor in totaal 
maximaal 127.320,30 € subsidie voor tewerkstelling en opleiding van 15 voltijdse equivalenten 
tewerkstelling op basis van art. 60 - par. 7. Deze projecten zijn een investering om op termijn het 
aantal leefloontrekkers te kunnen verminderen of minstens een eventuele stijging ervan tegen te 
gaan. Een dergelijk project vraagt enorm veel inzet en discipline van alle personeelsleden van de 
sociale dienst daar meerdere dossiers te maken hebben met een grotere problematiek, die echter 
wel aan tewerkstelling gelinkt is. Veel personen die hier tewerkgesteld worden, zijn ook 
gebudgetteerd of hebben relatieproblemen of een drugverleden of een combinatie van 
verschillende materies. 

Via het sectoraal fonds werd tevens financiering bekomen voor tewerkstelling van in totaal 8,79 
voltijdse equivalenten in de administratie en de poetsdienst. 

1.5. Betoelaging 



 

 

Voor alle lopende diensten en projecten wordt door de R.M.W. en de administratie steeds beroep 
gedaan op de grootst mogelijke vorm van betoelaging. 

1.6. Externe factoren 

Zoals reeds vroeger medegedeeld wordt het O.C.M.W.- budget beïnvloed door diverse externe 
factoren en nieuwe of gewijzigde wetgevingen. 

1.7. Noodoproepen voor bejaarden 

Deze dienst is thans in afbouw omwille van de plaatsing van identieke toestellen door andere 
diensten, die ze gratis ter beschikking stellen van hun leden. Wij dienen thans enkel om de 
wachtlijsten van bovengenoemde diensten op te vullen. 

1.8. MINDERMOBIELENCENTRALE 

De Mindermobielencentrale is één van onze diensten ten huize. De financiële weerslag ervan is 
nihil. Het beoogde succes wordt waargemaakt. 

1.9. DIENST RECHTSHULP 

Voor de schuldbemiddeling werd een overeenkomst afgesloten met diverse O.C.M.W.’s uit de regio 
om een regionale dienst uit te bouwen. Door het O.C.M.W. van Roeselare werd een bijkomende 
jurist aangeworven en ter beschikking gesteld van deze dienst, waardoor de zitdagen in het Sociaal 
Huis verdubbeld worden. 

1.10. Automatisering 

Alle servers van de gemeente en het O.C.M.W. staan thans in het serverlokaal van het Sociaal 
Huis, samen met de nieuw aangekochte telefooncentrale, die alle diensten van de gemeente en het 
O.C.M.W. bedient. Het lokaal is speciaal voor deze activiteit ontworpen en voorzien van airco en 
extra beveiliging. Voor 2007 wordt nog een bijkomende investering gedaan in het kader van 
noodstroomvoorziening voor beide gebouwen 

De informatieveiligheid is een belangrijk item van de automatisering. Daarom is een apart 
subactiviteitencentrum voorzien, waardoor visueel kan aangetoond worden, dat de werking van de 
diensten kan gewaarborgd worden. 

1.11. Waarderingstoelage 

De waarderingstoelage, die ingevolge de beslissing van de Gemeenteraad door het O.C.M.W. zal 
uitbetaald worden, werd voor de eerste maal voorzien op de begroting 1997 voor een totaal bedrag 
van 7.500 euro. Dit bedrag stemt overeen met de aanvragen, zoals deze heden gekend zijn door 
de sociale dienst. 

Na beslissing van het College van Burgemeester & Schepenen zullen de fondsen uitgekeerd worden 
aan de aanvragers. 

1.12. SAMENWERKING MET GEMEENTE 

Door een doorgedreven samenwerking, waarvan detail in het meerjarenplan beschreven, met de 
gemeente kunnen beide besturen gevoelig besparen op de werkingskosten. 

1.13. PERSONEEL 

In dit budget werd voorzien om een gedeelte van het personeelsbehoeftenplan zoals voorzien in 
het personeelsstatuut van het O.C.M.W. uit te voeren. 

Praktisch alle nieuwe tewerkstellingen worden gefinancierd door diverse toelagen of fondsen, zodat 
de financiële weerslag op de gemeentelijke begroting zeer beperkt is in verhouding tot de 
dienstverlening van het O.C.M.W., die als uitzonderlijk hoogstaand mag beschouwd worden. 

Gedurende het jaar 2007 zal een nieuw personeelsbehoeftenplan opgemaakt worden, zodat kan 
overgegaan worden tot de eventuele aanpassing van de personeelsformatie, aangepast aan de 
huidige personeelsbezetting. 

1.14. ADMINISTRATIEVE ZETEL 

Op 15 mei 2006 is het O.C.M.W. verhuisd naar de nieuwe site van het Sociaal Huis, 
Oostrozebekestraat 6 te 8770 Ingelmunster. De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn blijven evenwel gehouden worden in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De totale kostprijs wordt geraamd op 1.500.000 €. 

Financiering: 



 

 

Verkoop patrimonium  134.000 € 

Saldo Sociaal Impulsfonds 176.366 € 
Opname reserve 239.634 € 
Opname resultaat L.O.I. 450.000 € 
  866.000 € 

Lening L.O.I. 133.000 € 
Lening 317.000 € 
  500.000 € 

  1.500.000 € 

1.15. Gemeentefonds  

Voor het dienstjaar 2007 bedraagt het O.C.M.W. gedeelte 75.000 €. 

1.16. Woningverwerving voor kansarmen 

Niettegenstaande de vele wettelijke wijzigingen in de verschillende premies en het wegvallen van 
de rentetoelage en de tussenkomst in de renovatie, wordt toch de mogelijkheid opengehouden om 
een 2 tal woningen te laten verwerven door kansarmen volgens de bestaande reglementen. 

2. FINANCIELE NOTA BIJ HET MEERJARENPLAN 2007-2008-2009 

Het permanent werkkapitaal werd na de rekening 1999 vastgesteld op 13.768.109 fr. of 341.303 
EUR of het overschot van de rekening 1999 en zal gebruikt worden om de gemeentelijke bijdrage 
op peil te houden met andere woorden om al te grote schommelingen te vermijden. 

De onderrichtingen voor het opstellen van budgetten voor 2007, opgenomen in de omzendbrief van 
20 juli 2006 werden integraal toegepast.  

2.1. Serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ 

Voor het volledige boekjaar en voor de volgende 2 jaren is er geen enkele financiële last, noch voor 
het O.C.M.W., noch voor de gemeente. Het exploitatieresultaat bedraagt telkens de aflossing ten 
laste van het O.C.M.W., die in het budget niet meer voorkomen maar wel nog rekening mee 
gehouden wordt voor de gemeentelijke bijdrage. 

2.2. Gemeentelijke tussenkomst 

Het meerjarenplan 2006 tot 2008 werd gevolgd zodat er geen wijziging is aan de goedgekeurde 
bedragen voor 2007. 
Het jaar 2009 is een nieuw cijfer op basis van de huidige provisies. 

2007 Totale tussenkomst 775.000 EUR 
Last per inwoner (10.617) 73 EUR 

Reële stijging van 35.000 EUR, zijnde 4,73 %. 

2008 Totale tussenkomst 800.000 EUR 

2009 Totale tussenkomst 825.000 EUR 

Het budget 2007 is een overgangsbudget omdat nog geen rekening gehouden is met de 
beleidslijnen, die zullen uitgezet worden door de R.M.W. van de nieuwe legislatuur. 

Een goed functionerend O.C.M.W. in al zijn geledingen, kan veel leed voorkomen voor de 
plaatselijke bevolking en bijgevolg besparend werken voor de volgende dienstjaren. 

Geen enkele gemeenschap kan het zich veroorloven het sociale te discrimineren ten opzichte van 
economie en cultuur. 

Wij danken U voor Uw aandacht. 
 

ONDERWIJS 

   20   Goedkeuring van het beleidscontract 2006-2009 tussen CLB en het schoolbestuur 
van de Gemeentelijke Lagere Scholen 

De Raad, 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het 

gewoon of het buitengewoon basisonderwijs een beleidscontract of beleidsplan moet afsluiten met 
een Centrum voor leerlingenbegeleiding; 



 

 

Overwegende dat de school de plicht heeft om haar volledige medewerking te verlenen 
aan de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de profylactische 
maatregelen, het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven inzake leerplichtcontrole; 

Overwegende dat het centrum de plicht heeft om het pedagogisch project van de 
school goedgekeurd in de participatieraad van 27 oktober 1994 te respecteren; 

Overwegende dat het centrum de plicht heeft om rekening te houden met de 
schoolorganisatie vastgelegd in het schoolwerkplan; 

Overwegende de informatieplicht vanwege de school en het centrum aan de leerlingen, 
de ouders en het schoolpersoneel; 

Gelet op het model van beleidscontract van OVSG; 

Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen van de directie; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De beleidscontracten tussen het schoolbestuur van de Gemeentelijke Lagere 
Scholen en het Vrij CLB te Izegem, zoals toegevoegd in bijlage, voor de periode 1 
september 2006 – 31 augustus 2009, worden goedgekeurd. 

 

































 

 

CULTUUR 

   21   Cultuurraad - wijziging reglement van inwendige orde 

De Raad, 
Gelet op het reglement van inwendige orde van de cultuurraad zoals vastgesteld door 

de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2004; 

Gelet op de wenselijkheid dat de bepalingen over het aantal deskundigen in alle 
gemeentelijke adviesraden gelijkgesteld worden; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur van 21 februari 
2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt het gewijzigde reglement van inwendige orde, zoals toegevoegd in 
bijlage, goed. 

 



PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

Jeugd- en Cultuurdienst 
 

 Bollewerpstraat 5 
8770 Ingelmunster 
Telefoon: 051/315888, Fax : 051/307562 
Rekening : 091-0002217-15 
 
20 maart 2007 
 
Reglement van inwendige orde van de 
gemeentelijke culturele raad  

 
Dossier behandeld door : Holvoet I. (tel.: 051 33 74 41, fax: 051 30 75 62, e-mail: ilse.holvoet@ingelmunster.be) 
 
 
artikel 1: In dit reglement van inwendige orde wordt verstaan onder: 

1° het reglement van inwendige orde: het reglement van inwendige orde van 20 
maart 2007 betreffende de gemeentelijke adviesraad voor cultuur van 
Ingelmunster; 

2° de cultuurraad: de gemeentelijke adviesraad voor cultuur van Ingelmunster. 

artikel 2:  Dit reglement van inwendige orde regelt in uitvoering van het organiek reglement de 
samenstelling, de organisatie en de interne werking van de cultuurraad. 

artikel 3:  Het reglement van inwendige orde treedt slechts in werking na bekrachtiging door de 
gemeenteraad. 

artikel 4: §1 - De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur met betrekking tot de 
voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk beleid 
inzake culturele aangelegenheden, vermeld in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

Deze culturele aangelegenheden zijn: 
1° de bescherming en de luister van de taal, onder meer bij het geven van 

straatnamen; 
2° de aanmoediging van de vorming van navorsers, onder meer studiebeurzen en 

prijzen voor kunstenaars; 
3° de schone kunsten, onder meer de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de 

beeldende kunsten en de nieuwe media, de architectuur, de vormgeving en de 
toegepaste kunsten; 

4° het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele 
instellingen; 

5° de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten; 
6° de lokale radio-omroep, de regionale televisie en de geschreven pers; 
7° het jeugdbeleid; 
8° de permanente opvoeding en de culturele animatie; 
9° de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven; 
10° de vrijetijdsbesteding en het toerisme. 

De cultuurraad is eveneens bevoegd voor het socio-cultureel karakter van 
bovenstaande aangelegenheden.  

De cultuurraad is niet bevoegd voor het jeugdbeleid en de lichamelijke opvoeding, de 
sport en het openluchtleven, bedoeld in artikel 4, 7° en 9°, van genoemde wet van 8 
augustus 1980, aangezien de gemeente hiervoor een afzonderlijk adviesorgaan heeft 
opgericht. 

§2 - Daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle 
beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er socio-culturele belangen in het geding zijn, 
advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

artikel 5: De cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks 
bestuur. 



De cultuurraad kan afdelingen per materie oprichten, evenals studiecommissies en 
werkgroepen. 

artikel 6: §1 - De algemene vergadering van de cultuurraad wordt samengesteld uit 
stemgerechtigde leden en waarnemers met raadgevende stem. 

§2 - Stemgerechtigde leden zijn: 
1° één afgevaardigde van elke private of publieke socio-culturele vereniging en 

organisatie die werkt met vrijwilligers en een actieve socio-culturele werking kan 
aantonen op het grondgebied van de gemeente, of zijn vaste plaatsvervanger; 

2° één afgevaardigde van elke private of publieke socio-culturele organisatie en 
instelling die werkt met professionele beroepskrachten en een actieve socio-
culturele werking kan aantonen op het grondgebied van de gemeente, of zijn 
vaste plaatsvervanger; 

3° deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente. Het aantal deskundigen 
mag maximaal een derde bedragen van het totale aantal leden van de algemene 
vergadering.  

§3 - Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moet de private of publieke socio-
culturele vereniging of organisatie, bedoeld in §2, 1°, voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1° een schriftelijke aanvraag doen bij het dagelijks bestuur van de cultuurraad door 

het invullen van een aanvraagformulier voor het lidmaatschap; 
2° hun zetel in de gemeente hebben en er een socio-culturele werking ontplooien. 

Minstens 50% van alle bestuursleden van de organisatie moeten inwoners van de 
gemeente zijn; 

3° activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden vermeld in 
artikel 4, §1; 

4° door het indienen van hun werkingsverslag over het voorbije jaar, laten blijken 
dat zij in die periode regelmatig socio-culturele activiteiten hebben ingericht, nl. 
jaarlijks bestuursvergaderingen of socio-culturele activiteiten voor de eigen leden 
of het eigen doelpubliek of een cultureel evenement voor het ruime publiek; 

5° aantonen dat zij een vereniging of organisatie zijn door het indienen van hun 
statuten of doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het aantal leden of 
de omvang van het bereikt doelpubliek, alsmede de gegevens die aan het 
dagelijks bestuur van de cultuurraad moeten toelaten om de voorwaarden van 
artikel 7, §2 na te leven. 

§4 - Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moet de private of publieke socio-
culturele organisatie of instelling, bedoeld in §2, 2°, voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1° een schriftelijke aanvraag doen bij het dagelijks bestuur van de cultuurraad door 

het invullen van een aanvraagformulier voor het lidmaatschap; 
2° hun zetel in de gemeente hebben en er een socio-culturele werking ontplooien; 
3° activiteiten uitoefenen die behoren tot de socio-culturele aangelegenheden 

vermeld in artikel 4, §1; 
4° door het indienen van hun werkingsverslag over het voorbije jaar, laten blijken 

dat zij in die periode regelmatig socio-culturele activiteiten hebben ingericht; 
5° aantonen dat zij een organisatie of instelling zijn door het indienen van hun 

statuten of doelstellingen. 

§5 - De effectieve afgevaardigden, evenals de vaste plaatsvervangers, worden 
aangeduid door de betrokken socio-culturele vereniging, organisatie of instelling 
bedoeld in §2, 1° en 2°, en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging, organisatie of instelling die 

hen afvaardigt; 
2° geen politiek mandataris zijn; 
3° zich bereid verklaren zich actief te engageren voor de opdrachten van de 

cultuurraad, zoals omschreven in §8 van dit artikel; 
4° niet reeds vanuit een andere hoedanigheid lid of plaatsvervanger zijn in de 

cultuurraad; 
5° minstens 18 jaar zijn. 

§6 - De deskundigen bedoeld in §2, 3° moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° een schriftelijke aanvraag doen bij het bestuur van de cultuurraad door het 

invullen van een aanvraagformulier voor het lidmaatschap; 
2° vanuit hun werkervaring of hun engagement in de kunst en socio-culturele sector 

een bepaalde deskundigheid bezitten; 
3° geen politiek mandataris zijn; 



4° zich bereid verklaren zich actief te engageren voor de opdrachten van de 
cultuurraad, zoals omschreven in §8 van dit artikel; 

5° niet reeds vanuit een andere hoedanigheid lid of plaatsvervanger zijn in de 
cultuurraad; 

6° minstens 18 jaar zijn. 

§7 - Waarnemers met raadgevende stem zijn: 
1° de gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor culturele aangelegenheden; 
2° de gemeentelijke ambtenaar, aangeduid door het college van burgemeester en 

schepenen ter ondersteuning van de cultuurraad; 
3° de schepen bevoegd voor culturele aangelegenheden; 
4° een vertegenwoordiger van elke politieke fractie verkozen in de gemeenteraad; 
5° andere ambtenaren van publieke socio-culturele organisaties, aangeduid door het 

college van burgemeester en schepenen. 

§8 - Alle stemgerechtigde leden van de cultuurraad worden gevraagd een 
engagementsverklaring voor de werking van de cultuurraad te ondertekenen, 
waarin volgende elementen worden vastgelegd: 

1° plichten van het stemgerechtigd lid: 
•       het onderschrijven van de doelstellingen en opdrachten van de cultuurraad en 

er zich toe verbinden om actief mee te werken aan de realisering ervan; 
•       het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad. Indien dit onmogelijk 

is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen. 
De afgevaardigden van de private en publieke socio-culturele vereniging, 
organisatie of instelling kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun vaste 
plaatsvervanger; 

•       zich informeren over het cultuurbeleid door lectuur, door bijscholing en 
vorming, door contacten met verenigingen, organisaties of instellingen en 
andere betrokkenen bij het cultuurbeleid; 

•       bereid zijn actief mee te werken aan de cultuurraad; 
•       afgevaardigden van een private of publieke socio-culturele vereniging, 

organisatie of instelling dienen hun achterban grondig te informeren over de 
werkzaamheden van de cultuurraad en ook geregeld overleg te plegen met 
deze achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideeën en 
verwachtingen inzake het cultuurbeleid; 

2° rechten van het sterngerechtigd lid: 
•       spreek- en stemrecht op de samenkomsten van de algemene vergadering en 

op de andere samenkomsten van de cultuurraad waarop het lid wordt 
uitgenodigd; 

•       inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter 
beschikking stelt aan de cultuurraad; 

•       gebruik maken van het budget van de cultuurraad voor het volgen van 
studiedagen en vormingscursussen in functie van het verbeteren van de 
werking van de cultuurraad, volgens de nadere voorwaarden bepaald in een 
bijzonder reglement. 

artikel 7: §1 - Het dagelijks bestuur van de cultuurraad onderzoekt de aanvragen tot 
lidmaatschap vanwege de socio-culturele verenigingen, organisaties, instellingen of 
deskundigen, bedoeld in artikel 6, §2, 1°, 2° en 3° en beslist binnen de twee maanden 
of de afvaardigende vereniging, organisatie, instelling of deskundige, het kandidaat-lid 
en zijn plaatsvervanger voldoen aan de in artikel 6 bepaalde voorwaarden. 
De betrokken verenigingen, organisaties, instellingen of deskundigen kunnen een 
gemotiveerd bezwaarschrift aantekenen bij de algemene vergadering tegen de in het 
vorige lid bedoelde beslissing van het dagelijks bestuur. Dit bezwaarschrift dient op 
straffe van onontvankelijkheid te worden verzonden binnen een termijn van zestig 
dagen. De algemene vergadering neemt een eindbeslissing over de betwiste gevallen. 

§2 - Het dagelijks bestuur heeft aandacht voor de representativiteit van de algemene 
vergadering en onderzoekt het werkingsverslag, bedoeld in artikel 6, §3 en 4, dat elk 
jaar door de socio-culturele vereniging, organisatie of instelling moet ingediend 
worden om het bewijs te leveren van onder meer de regelmatig uitgeoefende socio-
culturele activiteiten in het voorbije jaar. 

artikel 8: §1 - De duur van het lidmaatschap bedraagt zes jaar. De mandaten vervallen 
respectievelijk ten laatste binnen de zes maanden die volgen op de installatie van een 
nieuwe gemeenteraad. 

§2 - De organisatie van de nieuwe samenstelling wordt voorbereid door het dagelijks 
bestuur. Aan alle vertegenwoordigde verenigingen, organisaties, instellingen of 
deskundigen en de waarnemers wordt een invulformulier bezorgd met de oproep om 



zich voor een vastgestelde datum (opnieuw) kandidaat te stellen voor de cultuurraad. 
Bij de nieuwe samenstelling dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden 
en de procedures, bepaald in artikel 6. 

§3 - Tevens wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gedaan opdat 
geïnteresseerde verenigingen, organisaties, instellingen of deskundigen zich kandidaat 
zouden stellen als lid van de cultuurraad. 

artikel 9: Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt tussentijds een einde 
door: 
1° het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of 

instelling; 
2° de intrekking van de opdracht door de afvaardigende vereniging, organisatie of 

instelling; 
3° het overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
4° de intrekking door het dagelijks bestuur van de erkenning van de afvaardigende 

vereniging, organisatie of instelling, omdat deze niet meer beantwoordt aan de in 
artikel 6, §3 en 4, voor het lidmaatschap gestelde criteria; 

5° de intrekking door het dagelijks bestuur van het lidmaatschap, omdat het 
betrokken lid niet meer voldoet aan de onder artikel 6, §5, 6, of 7, voor het 
lidmaatschap gestelde criteria; 

6° een niet-gemotiveerde afwezigheid van het lid op drie opeenvolgende 
vergaderingen van de cultuurraad, waarvoor het lid een uitnodiging ontving. 

artikel 10: De eventuele tussentijdse intrekking door het dagelijks bestuur van de erkenning van 
een afvaardigende vereniging, organisatie of instelling, of de tussentijdse intrekking 
van het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid of een waarnemer, is onmiddellijk 
van kracht na schriftelijke mededeling aan de belanghebbende socio-culturele 
vereniging, organisatie, instelling, en aan het betrokken lid. 
Bij eventueel opnieuw aanvragen van het lidmaatschap of bij het eventueel 
voordragen van opvolgers, moet rekening gehouden worden met de voorwaarden en 
de procedures vermeld in artikel 6. 
Als een einde komt aan het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid dat afgevaardigd 
werd door een private of publieke socio-culturele vereniging, organisatie of instelling 
dient de belanghebbende vereniging, organisatie of instelling binnen de drie maanden 
in de vervanging te voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de 
betrokken organisatie en kan het alleen terug verkregen worden na het indienen van 
een nieuwe aanvraag, zoals bepaald in artikel 6, §3 en 4. 

artikel 11: De algemene vergadering komt tenminste tweemaal per jaar samen. 
In naam van het dagelijks bestuur worden de uitnodigingen ondertekend door de 
voorzitter of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, en door de secretaris of bij 
ontstentenis door de administratieve medewerker. 
De uitnodiging wordt tenminste acht dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de 
stemgerechtigde leden en naar de waarnemers. De agenda wordt bij de uitnodiging 
gevoegd. Indien gewenst door de leden, kunnen de uitnodigingen en verslagen per e-
mail worden verstuurd met eventuele bijlagen in pdf-formaat.  
De samenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar. 

artikel 12: De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de voorlopige datum voor 
de volgende gewone vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda 
wordt samengesteld door het dagelijks bestuur. Op de agenda moet elk voorstel 
worden ingeschreven dat minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door 
een lid werd ingediend bij de voorzitter. 
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd en 
beslist worden, tenzij mits het akkoord van twee derden van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. 
Het dagelijks bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen beleggen telkens als 
het dit nodig acht. Het bestuur moet daartoe overgaan wanneer één tiende van de 
stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met een opgave 
van de te bespreken agenda. De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen 
de maand na het indienen van het verzoek. 
Buitengewone algemene vergaderingen op verzoek van de leden kunnen niet worden 
samengeroepen tijdens de maanden juli en augustus. 

artikel 13: De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de 
voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig 
is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd. 
Elke samenkomst begint met het voorleggen van de notulen van de vorige 



vergadering. De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde 
waarin zij op de uitnodiging voorkomen. Alleen bij een beslissing van de algemene 
vergadering kan de volgorde van de agenda worden gewijzigd. 
Als een bepaald punt niet volledig kan afgehandeld worden, wordt het automatisch 
verzonden naar de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit 
behandeld. 

artikel 14: De algemene vergadering kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen 
geven, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
De leden bedoeld in artikel 6, §2, 1° en 2°, kunnen zich op de samenkomsten van de 
algemene vergadering laten vervangen door hun vaste plaatsvervanger. 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte 
stemmen, behalve in de gevallen bepaald in het organiek reglement of onderhavig 
reglement van inwendige orde. 
Het reglement van inwendige orde wordt opgesteld en gewijzigd bij een gewone 
meerderheid van stemmen, indien tenminste tweederden van de stemgerechtigde 
leden of hun vaste plaatsvervangers aanwezig zijn. Als er op de eerste samenkomst 
onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een 
tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden. 
Het huishoudelijk reglement en de eventuele wijzigingen treden slechts in werking na 
de bekrachtiging door de gemeenteraad. 

artikel 15: Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens één derde 
van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. 
In de andere gevallen is de stemming publiek. 
Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in 
geval van staking van stemmen. 
Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt 
verworpen bij staking van stemmen. 
Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een 
nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. 
Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste 
kandidaat gekozen. 

artikel 16: Personeelsleden van publieke socio-culturele organisaties of instellingen ressorterend 
onder de inrichtende overheid, hebben in de cultuurraad nooit stemrecht over 
aangelegenheden die betrekking hebben op hun eigen organisatie of instelling, ook al 
zouden zij in de cultuurraad een private socio-culturele vereniging, organisatie of 
instelling vertegenwoordigen. 

artikel 17: Van elke zitting van de algemene vergadering wordt door de verkozen secretaris een 
verslag opgesteld met ondersteuning van de gemeentelijke ambtenaar die het 
gemeentebestuur ter beschikking stelt. Dit verslag wordt opgenomen in een register 
ad hoc en door de voorzitter en secretaris ondertekend na goedkeuring op de volgende 
samenkomst. Elk lid ontvangt een exemplaar van het verslag van de zittingen van de 
algemene vergadering binnen één maand na de bijeenkomst. 
Overeenkomstig de bepalingen van het organiek reglement worden de besluiten en 
gemotiveerde adviezen van de algemene vergadering binnen de vastgestelde termijn 
en volgens de voorgeschreven procedure overgemaakt aan de desbetreffende 
instanties. 
Op vraag van een stemgerechtigd lid kan een minderheidsnota aan de adviezen 
worden toegevoegd. Minderheidsnota’s maken onafscheidelijk deel uit van de 
adviezen. 
Elke inwoner van de gemeente kan inzage nemen in de verslagen en de documenten 
van de cultuurraad bij de gemeentelijke ambtenaar die het secretariaat van de 
cultuurraad waarneemt. Verslagen en adviezen worden via verschillende kanalen 
bekendgemaakt in de gemeente. 

artikel 18: Het dagelijks bestuur wordt verkozen uit en door de stemgerechtigde leden van de 
algemene vergadering. Eerst worden de leden van het dagelijks bestuur verkozen. 
Onder de verkozen bestuursleden kiest de algemene vergadering daarna bij volstrekte 
meerderheid de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Bij de verkiezing van de bestuursleden wordt volgende werkwijze in acht genomen: 
1° Het aantal bestuursmandaten wordt bepaald door de algemene vergadering, 

rekening houdend met de verhouding tussen de drie groepen socio-culturele 
actoren zoals bepaald in artikel 6, §2, 1°, 2° en 3°, waarbij elke groep minstens 1 



bestuursmandaat toegewezen krijgt. In totaal dient het bestuur uit minstens 6 en 
maximum 10 leden te bestaan; 

2° Binnen elke groep worden aparte verkiezingen georganiseerd, waarbij elk 
stemgerechtigd lid zich kan kandidaat stellen voor een bestuursmandaat. Er 
worden lijsten met kandidaten samengesteld per groep; 

3° Er kan slechts worden gestemd op de lijst van de groep waartoe het 
stemgerechtigd lid behoort. Men moet voor evenveel kandidaten stemmen als er 
bestuursmandaten in zijn groep te begeven zijn; 

4° Bij de aanduiding van de bestuursleden dient ermee rekening gehouden te worden 
dat de diverse werksoorten binnen het socio-culturele veld en de verschillende 
filosofische en ideologische strekkingen en gebruikersgroeperingen 
vertegenwoordigd zijn zonder dat er een onrechtmatig overwicht van een 
strekking of gebruikersgroepering is; 

5° Elk stemgerechtigd lid dat meent dat artikel 18, 4° niet naar behoren is 
nageleefd, kan binnen de 60 dagen na de bestuursverkiezingen zijn bezwaren 
voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist 
over de gegrondheid van het bezwaar en kan desgevallend de gepaste 
maatregelen nemen om tot een vergelijk te komen. Deze bezwaarprocedure is 
niet opschortend voor de samenstelling en werking van het verkozen bestuur. 

De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden, zonder stemrecht, bijgewoond 
door de personen vermeld in artikel 6, §7, 1°, 2° en 3°. 

artikel 19: De duur van de bestuursmandaten bedraagt zes jaar. De bestuursmandaten vervallen 
op de eerstvolgende algemene vergadering na de nieuwe samenstelling van de 
algemene vergadering, zoals bepaald artikel 8. De organisatie van de verkiezingen 
wordt voorbereid door het uittredend dagelijks bestuur. 

artikel 20: Bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van een bestuurslid, wordt in de 
opvolging tot het einde van het betrokken bestuursmandaat voorzien door een 
tussentijdse verkiezing in de groep waartoe het uittredend bestuurslid behoorde. 

artikel 21: Het dagelijks bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar. 
Verder wordt de werking van het dagelijks bestuur geregeld volgens de bepalingen 
vermeld in de artikelen 11 tot en met 17 die gelden voor de algemene vergadering. 
Elk voorstel dat ten laatste bij de aanvang van de samenkomst wordt ingediend door 
een stemgerechtigd bestuurslid moet op de agenda van het dagelijks bestuur worden 
ingeschreven. Buitengewone samenkomsten van het dagelijks bestuur moeten belegd 
worden, wanneer één vijfde van de stemgerechtigde bestuursleden daarom schriftelijk 
verzoekt bij de voorzitter, met opgave van de te bespreken agenda. De gevraagde 
samenkomst dient plaats te vinden binnen de veertien dagen na het indienen van het 
verzoek. 
Bestuursleden kunnen zich op de samenkomsten van het dagelijks bestuur niet laten 
vervangen door hun vaste plaatsvervanger. De samenkomsten van het dagelijks 
bestuur zijn niet openbaar. 
Het verslag van de samenkomsten van het dagelijks bestuur wordt aan alle 
bestuursleden bezorgd binnen de drie weken na de bijeenkomst. 

artikel 22: Het dagelijks bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de cultuurraad te 
voeren. 
Het bepaalt de houding van de cultuurraad ten overstaan van dringende en actuele 
problemen, op voorwaarde dat de algemene vergadering niet tijdig kan 
samengeroepen worden en onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende 
algemene vergadering. 
Het dagelijks bestuur onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap, waakt over de 
representativiteit van de algemene vergadering en bereidt de nieuwe samenstelling 
van de cultuurraad voor, zoals bepaald in de artikelen 6 tot en met 10. 
Het dagelijks bestuur is bevoegd voor de adviesverlening inzake het Cultuurfonds, in 
uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2004 houdende 
reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds. 
Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp van begroting en rekeningen en het ontwerp 
van jaarprogramma en jaarverslag op. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden die 
niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd. 

artikel 23: Het dagelijks bestuur bereidt de samenkomsten van de algemene vergadering voor, 
stelt de agenda ervan samen en bepaalt, met in acht name van artikel 12 van dit 
reglement van inwendige orde, de datum van de algemene vergaderingen. Het voert 
de beslissingen van de algemene vergadering uit. 
Het dagelijks bestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt 



ervoor dat daaraan het nodige gevolg wordt gegeven. 
De middelen van de cultuurraad, die hem door het gemeentebestuur en anderen ter 
beschikking wordt gesteld, worden gezamenlijk beheerd door het dagelijks bestuur. 
Het college van burgemeester en schepenen houdt toezicht op de rekeningen en kan 
een ambtenaar belasten met de controle op de financiële verrichtingen. 

artikel 24: De verkozen secretaris is verantwoordelijk voor het administratief werk van de 
cultuurraad, in afspraak met de gemeentelijke ambtenaar die door het college van 
burgemeester en schepenen ter beschikking wordt gesteld van de cultuurraad, zoals 
bepaald in artikel 9 van het organiek reglement en in artikel 6, §7, 2° van dit 
reglement van inwendige orde. 
Bij ontstentenis van een penningmeester, zorgt de secretaris voor de bewaring van de 
gelden van de cultuurraad op een bankrekening en met de voorzitter ondertekent hij 
de bevelen tot betaling, die in opdracht van het bestuur dienen te gebeuren. Hij houdt 
tevens een regelmatig ingevuld kasboek bij. 

artikel 25: De afdelingen per materie, de studiecommissies en de werkgroepen, bepaald in artikel 
5, tweede lid, van dit reglement van inwendige orde, worden opgericht door het 
dagelijks bestuur. 
De afdelingen hebben een voortdurende algemene opdracht. De studiecommissies 
bereiden bepaalde onderwerpen voor ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. 
De werkgroepen kunnen belast worden met de praktische uitvoering van beslissingen 
of met het organiseren van activiteiten. 
Hun werkzaamheden worden steeds geleid door een lid van het dagelijks bestuur. 
Naast leden van de algemene vergadering, kunnen ook geïnteresseerden, die geen lid 
zijn van de cultuurraad, deel uitmaken van deze groepen. 
Zij kunnen afzonderlijk vergaderen over aangelegenheden eigen aan de hen 
toegewezen opdracht. Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden, naargelang van 
de gekregen opdracht, ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering of 
aan het dagelijks bestuur. 

artikel 26: Met inachtneming van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de 
ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en van de decreten en 
besluiten die het voorschrijven worden permanente vertegenwoordigers van de 
cultuurraad, onder meer in beheersorganen voor culturele infrastructuur, aangeduid 
door de algemene vergadering. Vertegenwoordigers voor éénmalige aangelegenheden, 
onder meer vergaderingen of plechtigheden, worden aangeduid door het dagelijks 
bestuur. Deze vertegenwoordigingsopdrachten worden herzien bij een nieuwe 
verkiezing van het dagelijks bestuur van de cultuurraad. 

artikel 27: Alle bestaande huishoudelijke reglementen of gelijksoortige documenten die 
samenstelling en de werking van de cultuurraad regelen, worden opgeheven. 

artikel 28: Overgangsmaatregelen geldig voor huidige legislatuur: 
1° Het zittend dagelijks bestuur blijft behouden. 
2° De door de cultuurraad gecoöpteerde leden en de geïnteresseerde individuele 

burgers worden gelijkgesteld met deskundigen inzake cultuur, overeenkomstig 
artikel 6, §2, 3°.  



 

 

SPORT 

   22   Sportraad – wijziging huishoudelijk reglement 

De Raad, 
Gelet op de statuten van de gemeentelijke sportraad goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 21 januari 2003; 

Overwegende dat het aangewezen is de statuten van de verschillende gemeentelijke 
adviesraden qua werking enigszins op elkaar af te stemmen; 

Gelet op het gunstig advies van de beheerraad van de sportraad van 22 februari 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De volgende wijzigingen van de statuten van de sportraad worden goedgekeurd: 

Bij artikel 2 – toevoegen: 
Er wordt naar gestreefd dat elk van beide geslachten ten minste één derde van de leden telt. 

Artikel 4 schrappen en vervangen door: 
De gemeente stimuleert de werking van de sportraad door voldoende financiële, logistieke en 
educatieve ondersteuning te verlenen. De gemeente stelt kostenloos een vergaderzaal ter 
beschikking voor de vergaderingen van de sportraad. De gemeente verzorgt kostenloos de 
uitnodigingen voor de vergaderingen of voor activiteiten van de sportraad. De gemeente verzorgt 
kostenloos kopieerwerk en andere logistieke bijstand voor de vergaderingen van de sportraad. De 
gemeente staat in voor de openbaarheid van de adviezen en verslagen van de sportraad, door deze 
ter inzage te leggen en door de publicatie ervan op de website van de gemeente te verzorgen. 
De sportfunctionaris of een andere, door de gemeente aangeduide, ambtenaar wordt belast met de 
praktische ondersteuning van de secretaris van de sportraad. 

Artikel 4bis schrappen. 

Bij artikel 6.2 toevoegen van: 
° bereid zijn een engagementsverklaring te ondertekenen; 

Bij artikel 8 toevoegen: 
De schepen van sport, bijgestaan door de sportfunctionaris of een andere, door de gemeente 
aangeduide, ambtenaar, wordt telkens uitgenodigd naar de algemene vergadering. 

Bij artikel 11 toevoegen: 
De schepen van sport, bijgestaan door de sportfunctionaris of een andere, door de gemeente 
aangeduide, ambtenaar, wordt telkens uitgenodigd naar de raad van bestuur. 

Bij artikel 13 toevoegen: 
De schepen van sport, bijgestaan door de sportfunctionaris of een andere, door de gemeente 
aangeduide, ambtenaar, wordt telkens uitgenodigd naar het dagelijks bestuur. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Herman De Witte, raadslid, bij mail 
van 9 maart 2007 

Pastorij Kortrijkstraat 2. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Herman De Witte, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

De Brug stelt voor de voorziene verkoop van de pastorij gelegen Kortrijkstraat 2 te Ingelmunster te 
annuleren. 
In het kader van de herinrichting van de stationsbuurt zou het wenselijk zijn de verkoop niet te 
laten doorgaan teneinde vrij te kunnen beschikken over het pand. Het pand staat nu reeds één jaar 
tevergeefs te koop wellicht te wijden aan zijn ligging en de  toestand van het gebouw. Voor de 
herinrichting van de stationsbuurt, meer bepaald het kruispunt met Gent-, Izegem- en 
Kortrijkstraat zal het pand wellicht gedoemd zijn te verdwijnen. Bij verkoop zou een eventuele 



 

 

latere onteigening nodig voor de herinrichting van de buurt kunnen leiden tot grotere kosten dan 
de opbrengst van de verkoop. 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Deze gemeenteraad heeft eenparig beslist tot de verkoop op 19 oktober 2004. Vervolgens werd 
aan het Ministerie van Financiën opdracht gegeven om de verkoop te organiseren. Deze opdracht is 
in uitvoering. Aangezien kandidaat-kopers bepaalde garanties vroegen met betrekking tot de 
mogelijkheden van nieuwbouw, werd door het schepencollege een stedenbouwkundig attest nr. 2 
aangevraagd aan dienst Stedenbouw Brugge. Dit attest hebben wij nog niet ontvangen. Eenmaal in 
ons bezit zal dit attest onmiddellijk worden overgemaakt aan het Ministerie van Financiën en zullen 
we de zaak vanzelfsprekend van nabij verder opvolgen. 

Zonder nieuwe elementen wordt de genomen beslissing van de gemeenteraad van 19 oktober 2004 
uitgevoerd. Het Schepencollege zal er in dit geval wel over waken dat een eventueel nieuw gebouw 
op voldoende afstand van de hoek Kortrijkstraat-Izegemstraat wordt ingeplant zodat dit de 
inrichting van de stationsomgeving niet in het gedrang brengt. 

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 10 maart 2007 

Controle op drugs in het verkeer. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

Alcohol in het verkeer is levensgevaarlijk, tot dat besef is iedereen in de loop van de jaren wel 
gekomen. Ook al zijn er nog altijd chauffeurs die deze wetenschap al te gemakkelijk vergeten. 
Minstens zo gevaarlijk is het om na het gebruik van drugs achter het stuur te kruipen. Hierbij 
stellen wij ons volgende vragen: 
Hoeveel politieagenten van de politiezone MIDOW hebben de opleiding gevolgd die nodig is om 
drugstesten te kunnen afnemen? 
Hoeveel drugstesten werden er uitgevoerd in 2003, 2004, 2005 en 2006? 
Hoeveel alcoholtesten werden er uitgevoerd in 2003, 2004, 2005 en 2006? 
Is er een tendens te merken in de uitgevoerde alcoholcontroles? 
Is er een tendens te merken in de uitgevoerde drugstesten? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De elementen van antwoord werden opgevraagd aan de politiezone Midow. Zodra het antwoord in 
ons bezit is zullen wij u dit overmaken. 

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 10 maart 2007 

Trage Wegenplan. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 



 

 

Het begrip ‘trage wegen’ is een verzamelnaam voor allerlei wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer 
zoals veldwegen, kerkwegels, holle wegen, jaagpaden, enz. De meeste van deze trage wegen zijn 
aangeduid in de Atlas der Buurtwegen. Ook Ingelmunster kent dergelijke ‘trage wegen’. Heel wat 
van deze trage wegen liggen er op dit ogenblik ronduit verwaarloosd bij. Het potentieel aan ‘trage 
wegen’ in onze regio wordt op dit ogenblik onvoldoende benut. Er moet dringend werk worden 
gemaakt van een herwaardering van deze wegen, die uitermate geschikt zijn om als wandel- en 
fietspad gebruikt te worden. 
Voor de herwaardering kunnen verschillende argumenten aangevoerd worden. Heel wat ‘trage 
wegen’ vormen de verbinding tussen en naar dorpskernen. Zij bieden (mits behoorlijk onderhoud) 
ondermeer schoolgaande kinderen niet zelden een verkeersveilig alternatief voor een drukke weg. 
De recreatieve fietser of wandelaar wordt dankzij deze wegen dan weer in de gelegenheid gesteld 
om rustig van de natuur en van het landschap te genieten. Mits het aanbrengen van de nodige 
bewegwijzering vormt het netwerk van trage wegen een niet te onderschatten toeristische troef en 
draagt het bij tot de ontsluiting van het vele natuurschoon dat Ingelmunster rijk is. Verder kan er 
gewezen worden op de cultuurhistorische waarde van ‘trage wegen’. Sommige ‘trage wegen’ zijn 
zeer oud en maken deel uit van het ‘collectieve geheugen’. 
Door de herwaardering van deze wegen wordt dan ook een stuk erfgoed gevrijwaard. De 
mogelijkheid dient onderzocht te worden om een aantal ‘trage wegen’ te voorzien van een bord dat 
verwijst naar de historische benaming. 
Tenslotte zijn de ‘trage wegen’ in een aantal gevallen van ecologisch belang doordat zij voor een 
ecologische verbinding zorgen tussen de vaak versnipperde natuurgebieden, waardoor tal van 
planten en dieren zich over een groter gebied kunnen verspreiden. 

Met het oog op de herwaardering van de ‘trage wegen’-infrastructuur stel ik de verdere uitwerking 
voor van een Trage Wegenplan. Uiteraard neemt dit niet de plicht weg van het gemeentebestuur 
om de meest flagrante toestanden nu reeds aan te pakken. 
Ons concreet voorstel: 
Principiële goedkeuring wordt gehecht aan de uitbouw van een Trage Wegenplan dat in elk geval 
bestaat uit volgende onderdelen: 

• een geactualiseerde inventaris van de ‘trage wegen’ in Ingelmunster; 
• een uitvoerige beschrijving van de toestand waarin zij zich bevinden; 
• een onderzoek naar het huidige gebruik van deze wegen en naar op dit ogenblik 

on(der)benutte functies die deze wegen zouden kunnen vervullen; 
• een meerjaren actieprogramma voor de verbetering of de heropening van de 

geïnventariseerde wegen; 
• een plan van aanpak en een schema voor het regelmatige onderhoud van de ‘trage wegen’; 
• een voorstel tot bewegwijzering van alle ‘trage wegen’; 
• een onderzoek naar de mogelijkheden die ‘trage wegen’ bieden op het vlak van toerisme, 

recreatie en natuurbeleving en naar de erfgoedwaarde van ‘trage wegen’. 
Dit kan in samenwerking met de Mina-raad worden uitgewerkt. Op die manier wordt deze raad 
opnieuw opgewaardeerd. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Vercruysse, schepen, die hieop het volgende 
antwoordt. 

De analyse die u hier maakt werd reeds uitvoerig gemaakt naar aanleiding van het goedgekeurd 
mobiliteitsplan. Eén van de actiepunten daaruit was effectief de opmaak van het trage wegen-plan, 
zoals door het raadslid voorgesteld. 
Wat was nu echter het probleem om dat plan te realiseren? 
Bij de provincie is er de Atlas der Buurtwegen. Dit is een gedetailleerd register van trage wegen 
(met ligging en beschrijving) voor gans de provincie. De provincie doet op dit ogenblik grote 
inspanningen om dit register te digitaliseren. Aangezien echter het ter beschikking komen van dit 
digitaal register voor de gemeente Ingelmunster niet meer in 2007 voorzien was, opteerde het 
Schepencollege ervoor om zelf in te staan voor een voorlopig digitaal register op basis waarvan een 
terreininventarisatie kon worden gemaakt. Ondertussen is deze terreininventarisatie achter de rug 
en worden de verzamelde gegevens verwerkt door onze diensten. Het is de bedoeling om de 
resultaten voor te leggen aan verschillende doelgroepen, meer bepaald de milieuraad, de 
sportraad, mountainbikers, wandelclubs, ruiters- en koetsenverenigingen en landbouworganisaties 
om vervolgens tot een breed gedragen trage wegenplan te komen. 



 

 

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 10 maart 2007 

Nood-en interventieplannen. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

Op 15 maart 2006 werd in het staatsblad het koninklijk besluit betreffende de nood- en 
interventieplannen gepubliceerd. Dit is in voege sedert 25 maart 2006. In dit KB wordt de minimale 
inhoud van de nood- en interventieplannen bepaald. Iedere overheid (burgemeester, 
provinciegouverneur en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid) moet 
ervoor zorgen dat er een nood- en interventieplan wordt opgemaakt dat de algemene richtlijnen en 
de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. Daarnaast moeten 
er voor een bijzonder risico specifieke richtlijnen worden opgesteld. Een noodsituatie wordt 
gedefinieerd als ‘elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven 
veroorzaakt of oorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een 
ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte 
van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de 
dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken’. Eén van de zaken die in de 
nood- en interventieplannen moeten worden opgenomen is de modaliteiten van organisatie van 
oefeningen, evenals hun frequentie. Bovendien moet er een veiligheidscel worden opgericht. Deze 
veiligheidscel is onder andere belast met het organiseren van oefeningen en het evalueren van 
deze oefeningen. 
Het beheer van een noodsituatie wordt opgesplitst in verschillende disciplines. Voor iedere 
discipline moet er een interventieplan opgesteld worden. De 5 disciplines zijn: 
• hulpverleningsoperaties; 
• medische, sanitaire en psychologische hulpverlening; 
• politie van de plaats van de noodsituatie (vb. handhaven en herstellen van de openbare orde, 

toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden, toegangscontrole verzekeren, evacuaties uitvoeren, 
identificiëren van overledenen, …); 

• logistieke steun; 
• informatie aan pers en publiek. 

Voor de opmaak van de gemeentelijke nood- en interventieplannen en voor de coördinatie in geval 
van een ramp, wordt de burgemeester bijgestaan door een gemeentelijk coördinatiecomité. Totdat 
de nieuwe nood- en interventieplannen zijn goedgekeurd, blijven de bestaande rampenplannen van 
toepassing. 

Hierbij stellen wij ons volgende vragen. 
Werden er door het College reeds initiatieven genomen inzake deze nood- en interventieplannen? 
Zo ja, wanneer denkt het College dat de bestaande rampenplannen aangepast zullen worden aan 
de nieuwe wetgeving? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het KB van 16 februari 2006 is een kaderbesluit dat in verband met de nood- en 
interventieplanning slechts de grote lijnen vermeldt. Met de eerste ministeriële omzendbrief, die er 
pas begin november 2006 gekomen is, werd meer duidelijkheid gecreëerd. 
Op uw eerste vraag kunnen wij antwoorden: Ja, er werden reeds initiatieven genomen. In deze 
omzendbrief is er immers sprake van de gemeentelijke veiligheidscel, waarvan per discipline 
iedereen gecontacteerd werd, zodat een formele aanstelling kan gebeuren. Op dit ogenblik 
fungeert er ook reeds een gemeentelijke rampenambtenaar. 
Bovendien heeft de Heer Gouverneur tijdens de komende weken initiatieven genomen waarop deze 
wetgeving uitvoerig zal worden besproken en waar wij als gemeente Ingelmunster zeker ook zullen 
vertegenwoordigd zijn. Dit is ondermeer een vergadering voor de West-Vlaamse burgemeesters 
omtrent dit thema, en een opleiding met betrekking tot de Nood- en Interventieplanning waaraan 



 

 

onze ambtenaar verantwoordelijk voor noodplanning zal deelnemen. 
Gisteren 19 maart 2007 was er ook reeds binnen onze politiezone een studienamiddag omtrent dit 
thema. 
Op uw tweede vraag antwoorden wij: zo spoedig mogelijk. De initiatieven zijn zoals gemeld hiertoe 
volop bezig. 

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 10 maart 2007 

Energie-audit gemeentegebouwen. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

De voorbije jaren werden er diverse campagnes op het getouw gezet om het ‘rationeel 
energiegebruik’ te promoten. Het spreekt voor zich dat de openbare besturen zoals de gemeenten 
wat dit betreft het goede voorbeeld dienen te geven. Een rationeel energiegebruik heeft niet alleen 
een positief effect op het milieu, maar biedt ook mogelijkheden om te besparen.  
Diverse gemeenten zijn er toe overgegaan een boekhouding van het energiegebruik van hun 
gebouwen te voeren (energieregistratiesysteem of energieboekhoudings-systeem). Daarbij is het 
de bedoeling abnormale verbruiken te detecteren en te achterhalen waardoor deze veroorzaakt 
worden, kortom op permanente basis het energieverbruik te registreren en te analyseren. Het 
verbruik wordt daarbij vergeleken met referentiewaarden en gemiddelde en/of verwachte 
verbruiken. Door het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten zichtbaar te maken, wordt 
het energiebewustzijn bevorderd en behoren aanzienlijke energiebesparingen en dus financiële 
besparingen tot de mogelijkheden. 
Meestal volstaat een energie-audit om overheden te overtuigen van het grote 
energiebesparingspotentieel binnen hun infrastructuur. Bij een energie-audit wordt een gebouw, 
een domein of infrastructuur doorgelicht inzake energieverbruik. Tijdens de audit wordt nagegaan 
wat het besparingspotentieel van het desbetreffende gebouw of domein of van de desbetreffende 
infrastructuur is. Dit mondt uit in een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over 
maatregelen om energie en geld te besparen door efficiënter met energie om te gaan. Het 
besparingspotentieel bedraagt doorgaans 30 tot zelfs 60%.  

Hierbij stellen wij ons volgende vragen: 
Werden er reeds in het verleden energie-audits opgemaakt voor de gemeentegebouwen? 
Zo ja, van wanneer dateren die en wat waren de resultaten? Graag ontvingen wij tijdens de 
gemeenteraadszitting een kopie van de resultaten. 
Indien nog geen energie-audits werden opgemaakt, zal het College van Burgemeester en 
Schepenen een energie-audit voor de gemeente Ingelmunster opstarten? 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel Dendauw, schepen, die hieop het volgende 
antwoordt. 

Reeds vele jaren worden alle medewerkers van de gemeentelijke diensten gesensibiliseerd met 
betrekking tot een rationeel energieverbruik. Zeer concrete maatregelen worden sinds jaren 
genomen om het energieverbruik in de hand te houden, en zoveel te beperken teneinde geen 
nutteloze energie te verspillen. De dienstleiders en alle medewerkers zijn er dan ook in geslaagd 
om deze doelstelling te bereiken. Elk jaar opnieuw wordt deze doelstelling ten andere herinnerd, en 
ook tijdens ingrijpende werken aan gemeentegebouwen wordt hier de nodige aandacht aan 
besteed. Er zal op die wijze worden verdergewerkt. 

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 10 maart 2007 

Fuifcheques. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

Het Vlaams Belang pleit voor een invoering van fuifcheques in onze gemeente, en heeft daarom 
het volgende voorstel uitgewerkt. 
Een fuifcheque is een financiële ondersteuning van het gemeentebestuur voor de organisatie van 
een fuif in Ingelmunster. De cheques zijn bedoeld om het huren van een tent of locatie deels te 
financieren. Ook eventuele kosten voor sanitaire voorzieningen en/of beveiliging mogen hierbij 
worden gerekend. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, minstens 4 weken op voorhand. De 
aanvraagformulieren kunnen worden verkregen op het gemeentehuis (jeugddienst?) en zijn 
eveneens te downloaden van op de gemeentelijke webstek. Dit formulier dient vervolgens 
terugbezorgd te worden aan de bevoegde dienst van de gemeente Ingelmunster. De aanvraag 
wordt geadviseerd en het college kent de fuifcheques toe. Bij gebrek aan voldoende middelen kan 
het college beslissen om een aanvraag niet goed te keuren of de middelen slechts gedeeltelijk uit 
te keren, met het oog op een eerlijke verdeling tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven.Per 
jaar wordt maximum 2.500 euro uitgetrokken voor de fuifcheques. Een fuifcheque bedraagt 125 
euro. Per fuif kunnen maximum 2 fuifcheques worden aangevraagd. Het uitgekeerde bedrag kan 
niet hoger zijn dan de werkelijke kosten voor het huren van een tent of een locatie inclusief de 
eventuele kosten voor sanitaire voorzieningen en/of beveiliging. Per jeugdwerkinitiatief kunnen 
maximum 3 fuifcheques per jaar verkregen worden. Een fuifcheque is niet cumuleerbaar met 
andere gemeentelijke subsidies voor hetzelfde evenement. De fuifcheques worden uitbetaald na 
afloop van de activiteit mits voorlegging van de nodige kostenbewijzen. Als blijkt dat de 
toegekende cheques niet werden aangewend voor het organiseren van een fuif, of als de fuif niet 
heeft plaatsgevonden zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, behoudt het college zich het recht 
voor om de uitbetaalde cheques geheel terug te vorderen. Dit terug te vorderen bedrag kan 
eventueel worden ingehouden van andere uit te keren bedragen aan het jeugdwerkinitiatief. Bij 
misbruik of bewuste onregelmatigheden zal het betreffende jeugdwerkinitiatief worden uitgesloten 
gedurende 1 volledig werkjaar. 
Voorwaarden: 
• de fuif moet toegankelijk zijn voor iedereen; 
• de fuif moet gepromoot worden in de streek; 
• als men een fuif organiseert, moeten de buurtbewoners daarvan minstens schriftelijk op de 

hoogte worden gebracht; 
• er moet voldoende parkeergelegenheid zijn voorzien; 
• de organisator beperkt in maximale mate het nachtlawaai; 
• op de affiche van de fuif moet het logo van de gemeente Ingelmunster opgenomen worden, 

met daarbij de vermelding "met de steun van de gemeentelijke fuifcheques". 

Met dit voorstel wil het Vlaams Belang het verenigingsleven in de eigen gemeente stimuleren. 
Vraag tot hoofdelijke stemming van dit agendapunt. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel Dendauw, schepen, die hieop het volgende 
antwoordt. 

Alle Ingelmunsterse verenigingen worden reeds sinds vele tientallen jaren zeer sterk ondersteund, 
zowel op financieel als op logistiek vlak naar aanleiding van bepaalde activiteiten, feesten, fuiven 
enz. Het Schepencollege wenst dan ook niet in te gaan op uw voorstel. 

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

 
    7   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2007 

Briefwisseling van de gemeente 



 

 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

Tijdens de gemeenteraad van 27 februari jongstleden hebben wij verwezen naar artikel 189 van 
het gemeentedecreet dat stelt dat de gemeente een register dient aan te leggen van alle ingaande 
en uitgaande briefwisseling. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur maak ik zoals eerder gezegd sedert het begin van mijn mandaat 
regelmatig gebruik van artikel 189 om de briefwisseling in te kijken. Artikel 189 zegt het volgende: 
“…Alle briefwisseling aan de gemeente wordt gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad. Er wordt een register van 
alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook, aangelegd…”.  
Uit het antwoord van de voorzitter heb ik begrepen dat het college de elektronische handtekening 
afwacht om documenten per e-post te versturen omdat het college enkel zo een bewijs kan hebben 
dat de betreffende documenten wel degelijk terecht komen bij diegene die ze moet ontvangen. U 
bevestigde tijdens de vorige gemeenteraadszitting ook dat er wel degelijk antwoord wordt gegeven 
op vragen van de burger die via e-post binnenkomen. Meer nog, op de Ingelmunsterse webstek 
worden overigens de e-postadressen van de gemeentelijke diensten (en CBS) vermeld, zodat de 
burgers ook via deze weg de gemeente kunnen contacteren. 
Bovendien is er via de gemeentelijke webstek een meldingsformulier waarop zelfs het gewone 
postadres niet moet vermeld worden. Naam en e-postadres volstaat! 
Uw antwoord lijkt ons dan eerder een uitvlucht dan een geldig argument te zijn. Vandaar opnieuw 
onze vraag. Zal de in- en uitgaande e-post vanaf heden afgedrukt worden en bewaard worden in 
het register van in- en uitgaande post? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het standpunt dat in vorige zitting werd toegelicht, blijft onveranderd. 

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

 
    8   Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2007 

Inbrakenplaag. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

De laatste maanden wordt Ingelmunster geteisterd door een ware inbrakenplaag. Zowat wekelijks 
vernemen we via de media dat opnieuw ergens in onze gemeente ingebroken werd. Op de 
Ingelmunsterse webstek lezen we evenwel dat Ingelmunster één van de veiligste gemeenten in 
Vlaanderen is. 

Vandaar het volgende voorstel. Gelieve voor dit agendapunt ons tijdig (één week voor de 
gemeenteraad) de cijfergegevens met betrekking tot de inbraken en overvallen (ook 
handtasdiefstal bijvoorbeeld) te bezorgen van 1990 tot en met 1 januari 2007. Aan de hand van 
deze cijfers kunnen we tijdens de gemeenteraad een tendens merken in de stijgende (of dalende?) 
criminaliteit. 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De elementen van antwoord werden opgevraagd aan de politiezone Midow. Zodra het antwoord in 
ons bezit is zullen wij u dit overmaken. 

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



 

 

 
    9   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2007 

Grondeninformatieregister - Proefprojecten. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

Ingevolge het nieuwe bodemsaneringsdecreet werd beslist het register van verontreinigde gronden 
om te vormen naar het grondeninformatieregister, waardoor een ruime databank ontstaat. Dit 
nieuwe bodemsaneringsdecreet wordt door de Vlaamse regering voorzien tegen najaar 2007. Toch 
stappen enkele gemeenten reeds mee in dit proefproject. In Ingelmunster werd een dergelijk 
proefproject voor informatieuitwisseling evenwel nog niet opgestart, wat we ten zeerste betreuren. 
Hierbij stellen wij ons evenwel volgende vraag. We hopen dat Ingelmunster niet wacht tot najaar 
2007 om een dergelijk proefproject voor informatie uitwisseling op te starten. Zal onze gemeente 
afwachten tot najaar 2007 om een proefproject op te starten? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De gemeente Ingelmunster zal geen proefproject in die zin opstarten, aangezien de financiële en 
personele inspanningen die een dergelijk proefproject kosten, niet opwegen tegen de vermoede 
voordelen. 

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

 
   10   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail 
van 12 maart 2007 

Situatie op de parking van de tekenacademie. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

De gemeentelijke parking aan de academie werd aangelegd met grastegels. Dit is zéér goed, ware 
het niet dat het zijn doel voorbij gaat, namelijk het doorsijpelen van het hemelwater aldaar, werkt 
niet. Het terrein wordt bij de minste regenvlaag herschapen in een ware modderpoel. De foto’s 
tonen de situtie op zondag 11 maart. Op zaterdag en zondag had het niet geregend, de Heirweg 
Zuid is allang opgedroogd, terwijl de parking er nog als een modderpoel en met vele plassen erbij 
ligt. Ouders van kinderen doen terecht voluit hun beklag. Het kan niet de bedoeling zijn dat de 
kinderen laarzen dienen aan te trekken om te tekenen of te schilderen. 

Wat is de oorzaak van de mislukking? Welke grassoort werd er gebruikt? Werd er niet al te veel 
aarde aangevoerd? Ligt er drainage onder het terrein? Hoe komt het dat het mogelijk is dat er een 
gedeelte van de vloertegels zijn uitgereden? Hoe zal het probleem worden opgelost? 
Bij deze hoop ik dat het College dit probleem erkent en dit euvel oplost, in het belang van de 
mensen die de tekenacademie en/of het lokaal van de K.L.J. bezoeken. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’Hoop, schepen, die hieop het volgende antwoordt. 

De infiltratievoorziening aan de tekenacademie/KLJ-lokaal werd aangelegd volgens de regels van 
de kunst en werkt perfect. Hier is dus zeker geen sprake van een mislukking! 

Aangezien we spreken van een vertraagde afvoer en infiltratie van regenwater, kan dit bij vochtig 
weer iets langer duren. Gelet op de overvloedige regenval van de laatste periode (februari 67,9 
liter – eerste 9 dagen van maart 42,2 liter met piek op 7 maart van 12,4 liter volgens de dagelijkse 
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Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 

 

 




