
Zitting Gemeenteraad van 25 januari 2005 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, 
Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried Vanacker, Ludwig 
Pillen, Geert Verstraete, Ann Defour, Steven Bourgeois, Hilde Vankeirsbilck, Ann De 
Frene, Marnick Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Jan Coucke, Veerle Declercq, Kurt 
Windels, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 
De heer Kindt, raadslid, vraagt de Voorzitter voorlezing van het verslag van vorige zitting, in het 
bijzonder 3 Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 december 2004. 
De Secretaris leest het verslag voor. 
De BRUG wenst voorbehoud aan te tekenen bij de notulen van de raadszitting van 21 december 
2004 en wel in verband met de weergave van de toegevoegde punten van raadslid Wilfried 
Vanacker. 
De Voorzitter stelt voor dat aan het einde van de zitting het verslag van de raadszitting van 21 
december ter goedkeuring aan de Raad zal worden voorgelegd. 
 

ALGEMEEN 

 
    1   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 

Gezien de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 
door de gemeenteraad op datum van 4 december 2001; 

Gezien de aanvraag om hernieuwing van een vroeger toegestane eeuwigdurende 
grafconcessie door aanvrager, met als begunstigde en ligging van het graf, respectief: 

- Erik Schoorens, Steenovenstraat 6 te Ingelmunster, begunstigde 
Angelus Schoorens – Dekeyser, ligging blok I lot 11; 

- Magnus Desmet, K. Nerinckxlaan 29 te Halle, begunstigde Camiel en 
Georges Delaere, ligging blok N lot 13; 

- Clara Declercq, Nieuwpoortsesteenweg 44 te Oostende, begunstigde 
Sidonie Vanhoutteghem, ligging blok O lot 145; 

- Luc Vandekerckhove, Pieter Nollekensstraat 127 te Leuven, begunstigde 
Aloys Vandekerckhove-Martha Vandepitte, ligging blok N lot 7; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een hernieuwing van een bestaande 
grafconcessie, aangevraagd op naam van, met als begunstigde en ligging van het graf: 

- Daniël Carpentier, Godshuislaan 88 te Roeselare, begunstigde Augusta 
Noppe, ligging blok A lot 95; 

- Mariette Verschoore, Doelstraat 117 te Ingelmunster, begunstigde Elisa 
Devolder, ligging blok A lot 214; 

- Leona Comeyne, Bollewerpstraat 81 te Ingelmunster, begunstigde Elisa 
Buyse, ligging blok A lot 219; 

- Monique D’Hondt, Meulebekesteenweg 112 te Oostrozebeke, 
begunstigde Alfons D’Hondt-Augusta Vandeghinste, ligging blok A lot 
226; 

- Simonne Doom, O.L.Vrouwstraat 32 te Ingelmunster, begunstigde 
Godelieve Rommel, ligging blok B lot 70; 

- Paul Lannoo, Ardooisestraat 89 te Izegem, begunstigde Albertine Buyck, 
ligging blok C lot 23; 
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- Elza Deckmyn, Weststraat 94 te Ingelmunster, begunstigde Henri 
Devriese, ligging blok C lot 118; 

- Micheline Vandenabeele, Zwingelaarstraat 12 te Ingelmunster, 
begunstigde Achiel Melsens-Eulalie Vandewynckele, ligging blok 39 lot 
497; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie op naam van, met als 
begunstigde, duur en ligging van het graf: 

- Irena Vandeweghe-Devoldere, Gistelstraat 40 te Ingelmunster, 
begunstigde Michael Devoldere, ligging blok M lot 157; 

- Paulette Verheye, Oostrozebekestraat 80 te Ingelmunster, begunstigde 
Gaston Mestdagh, blok 84 rij 2, lot 7; 

- Nico Vindevogel, Lijnwaadstraat 16 te Ingelmunster, begunstigde Kim 
Vindevogel, blok 84, rij 2, lot 6; 

- Denise Cleppe, Lenteakkerstraat 23 te Ingelmunster, begunstigde Eric 
Feys, blok 94 rij 2 lot 11; 

- Gilbert Windels, Acaciaplein 16 te  Ingelmunster, begunstigde Simonne 
Vanzieleghem, blok 94 rij 2 lot 10 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt een kosteloze hernieuwing van een vroegere eeuwigdurende 
grafconcessie, voor een periode van 50 jaar vanaf vervaldatum, toegestaan aan: 

- Erik Schoorens, Steenovenstraat 6 te Ingelmunster, begunstigde Angelus 
Schoorens – Melanie Dekeyser, ligging blok I lot 11, voor 50 jaar vanaf 
31/12/1970; 

- Magnus Desmet, K. Nerinckxlaan 29 te Halle, begunstigde Camiel en Georges 
Delaere, ligging blok N lot 13, voor 50 jaar vanaf 18/07/1997; 

- Clara Declercq, Nieuwpoortsesteenweg 44 te Oostende, begunstigde Sidonie 
Vanhoutteghem, blok O lot 145, voor 50 jaar vanaf 03/03/2001; 

- Luc Vandekerckhove, Pieter Nollekensstraat 127 te Leuven, begunstigde Aloys 
Vandekerckhove – Martha Vandepitte, ligging blok N lot 7, voor 50 jaar vanaf 
31/10/2002. 

artikel 2: Er wordt een hernieuwing van tijdelijke grafconcessie vanaf vervaldatum 
toegestaan aan: 

- Daniël Carpentier, Godshuislaan 88 te Roeselare, begunstigde Augusta Noppe, 
met ligging blok A lot 95, voor een duur van 20 jaar vanaf 09/11/1998, prijs € 
200; 

- Mariette Verschoore, Doelstraat 117 te Ingelmunster, begunstigde Elisa 
Devolder, met ligging blok A lot , voor een duur van 20 jaar vanaf 
19/01/1998; prijs € 200; 

- Leona Comeye, Bollewerpstraat 81 te Ingelmunster, begunstigde Elisa Buyse, 
met ligging blok A lot 219, voor een duur van 20 jaar vanaf 08/12/1997, prijs 
€ 200; 

- Monique D’Hondt, Meulebekesteenweg 112 te Oostrozebeke, begunstigde 
Alfons D’Hondt-Augusta Vandeghinste, met ligging blok A lot 226, voor een 
duur van 20 jaar vanaf 08/12/1997, prijs € 200; 

- Simonne Doom, O.L.Vrouwstraat 32 te Ingelmunster, begunstigde Godelieve 
Rommel, met ligging blok B lot 70, voor een duur van 20 jaar vanaf 
26/08/1996, prijs € 200; 

- Paul Lannoo, Ardooisestraat 89 te Izegem, begunstigde Albertine Buyck, met 
ligging blok C lot 23, voor een duur van 20 jaar vanaf 07/06/1993; prijs € 
200; 

- Elza Deckmyn, Weststraat 94 te Ingelmunster, begunstigde Henri Devriese, 
met ligging blok C lot 118, voor een duur van 20 jaar vanaf 27/06/1994, prijs 
€ 200; 

- Micheline Vandenabeele, Zwingelaarstraat 12 te Ingelmunster, begunstigde 
Achiel Melsens-Eulalie Vandewynckele, met ligging blok 39 lot 497, voor een 
duur van 20 jaar vanaf 26/06/2004, prijs € 200; 

artikel 3: Er wordt een grafconcessie toegestaan aan: 
- Irena Vandeweghe – Devoldere, Gistelstraat 40 te Ingelmunster, begunstigde 

Michael Devoldere, met ligging blok M lot 157, voor een duur van 20 jaar vanaf 
09/12/1990; prijs € 200; 
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- Paulette Verheye, Oostrozebekestraat 80 te Ingelmunster, begunstigde Gaston 
Mestdagh, met ligging blok 84, rij 2 lot 7, voor een duur van 20 jaar, prijs € 
200; 

- Nico Vindevogel, Lijnwaadstraat 16 te Ingelmunster, begunstigde Kim 
Vindevogel, met ligging blok 84 rij 2 lot 6, voor een duur van 20 jaar; prijs € 
200; 

- Denise Cleppe, Lenteakkerstraat 23 te Ingelmunster, begunstigde Eric Feys, 
met ligging blok 94, rij 2, lot 11, voor een duur van 30 jaar; prijs € 450; 

- Gilbert Windels, Acaciaplein 16 te Ingelmunster, begunstigde Simonne 
Vanzieleghem, met ligging blok 94 rij 2 lot 10, voor een duur van 30 jaar; prijs 
€ 450; 

artikel 4: De concessies wordt toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    2   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 17 december 2004 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Bollewerpstraat te 
Ingelmunster op maandag 20 december en dinsdag 21 december 2004 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 17 december 2004 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op maandag 20 december en dinsdag 21 december 
2004 in de Bollewerpstraat te Ingelmunster; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester dd. 17 december 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op maandag 20 december en dinsdag 21 december 
2004 in de Bollewerpstraat, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.  Tevens 
wordt een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer 
Zonechef van de politiezone Midow. 

 

FINANCIËN 

 
    3   Deelname aan de kapitaalverhoging Publigas via Figga 

De Raad, 

Aangezien de gemeente aangesloten is bij FIGGA; 

Aangezien de statuten van FIGGA in artikel 3 bepalen dat de deelnemers de 
mogelijkheid hebben om FIGGA op te dragen voor hun rekening aandelen te verwerven in het 
maatschappelijk kapitaal van openbare en privé-maatschappijen; 

Aangezien de gemeente via FIGGA heeft deelgenomen aan de oprichting van Publigas; 

Gelet op de brief van FIGGA van 7 januari 2005 met toelichting over de mogelijkheid 
tot deelname aan de kapitaalverhoging Publigas; 

Overwegende dat de deelname aan de kapitaalverhoging Publigas via FIGGA geen 
rechtstreekse invloed zal hebben op de gemeentebegroting en dat er derhalve geen bijkomende 
kredieten moeten voorzien worden, aangezien FIGGA instaat voor de financiering ervan; 
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Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke 
samenwerking; 

Gelet op de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad beslist FIGGA opdracht te geven voor rekening van de gemeente 
deel te nemen aan de kapitaalverhoging Publigas voor een bedrag van 64.327,20 
euro. 

artikel 2: Voor zover niet alle deelnemers van FIGGA, noch vennoten van Publigas de hun 
toegewezen Publigasaandelen wensen te onderschrijven beslist de gemeenteraad 
FIGGA opdracht te geven voor rekening van de gemeente bijkomende 
Publigasaandelen te onderschrijven voor een bedrag van maximaal XXXXXXXXXX 
euro. 

artikel 3: Aan FIGGA opdracht te geven in te staan voor de financiering van deze 
kapitaalverhoging. 

artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

artikel 5: Onderhavige beslissing voor te leggen aan de toezichthoudende overheid 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en er kennis van te geven aan 
FIGGA, p/a GeFIN, Ravensteingalerij 3 bus 6, 1000 Brussel, uiterlijk op 17 februari 
2005. 

 
    4   Waarborgverlening financiering participatie Publigas 

De Raad, 

Aangezien de gemeente aangesloten is bij FIGGA; 

Aangezien de gemeenteraad in zelfde zitting beslist heeft om via FIGGA deel te nemen 
aan de kapitaalverhoging van PubliGAS voor een globaal bedrag van 64.327,20 euro; 

Aangezien FIGGA ter financiering van deze participatie opdracht heeft gekregen de 
nodige kredieten te ontlenen; 

Aangezien ter financiering van bovengenoemde participatie FIGGA thesauriebewijzen 
zal uitgeven of leningen zal aangaan; 

Aangezien voor deze uitgiften en leningen de gemeentelijke waarborg vereist is; 

Aangezien de gemeentelijke waarborg beperkt wordt tot het aandeel van de gemeente 
in deze participatie; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk hoofdelijk borg 
te stellen ten aanzien van de houders van thesauriebewijzen voor de 
schuldvorderingen in hoofdsom, intresten en bijhorigheden die deze houders 
zouden hebben ten aanzien van FIGGA uit hoofde van de uitgifte van 
thesauriebewijzen. Deze borgstelling geldt voor alle uitgiften van thesauriebewijzen 
in het kader van uitgifteprogramma’s die een bepaalde of onbepaalde looptijd 
hebben en voor een totaal bedrag van maximaal 6.857.910 euro in hoofdsom, te 
verhogen met intresten en bijhorigheden. De borgstelling van de gemeente is 
beperkt tot een bedrag in hoofdsom van 64.327,20 euro, te verhogen met intresten 
en bijhorigheden. 
Deze borgstelling geldt eveneens, volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten, 
ten gunste van de bankinstellingen die optreden als agent of bemiddelaar voor de 
kredieten die bij deze kredietinstellingen door FIGGA zijn of in de toekomst worden 
aangegaan, in plaats van de financiering via de uitgifte van thesauriebewijzen. 

artikel 2: Deze borgstelling geldt eveneens, volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten, 
voor de kredieten die door FIGGA zouden worden aangegaan bij andere financiële 
instellingen dan deze waarna verwezen in artikel 1. 
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artikel 3: Aangezien de borgstelling van de gemeente en van alle andere gemeenten die zich 
voor de financiering van de in aanhef vermelde investeringen borgstellen, beperkt 
is in bedrag, dient voor wat betreft de borgstellingen een rangorde te worden 
vastgesteld tussen de schuldeisers die respectievelijk zijn vermeld in artikel 1 en in 
artikel 2. 
De schuldeisers zullen als algemene regel in gelijke rang worden betaald. Evenwel, 
in de mate dat de schuldvorderingen in hoofdsom, intresten en bijhorigheden, van 
de schuldeisers vermeld in de artikelen 1 en 2 in totaal hoger zijn dan een bedrag 
van 6.857.910 euro in hoofdsom, te verhogen met intresten en bijhorigheden, 
zullen de schuldeisers vermeld in artikel 1 (de houders van de thesauriebewijzen) 
bij voorrang betaald worden tegenover de schuldeisers waarvan sprake in artikel 2 
van onderhavig besluit. 

artikel 4: Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de 
gemeentewet en de toepasselijke decreten. 

 

BEGROTING 

 
    5   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2003 

De Voorzitter deelt mee dat het verslag over de toestand der gemeentezaken voor het dienstjaar 
2003 aan alle raadsleden zeven volle dagen op voorhand werd bezorgd ingevolge de bepalingen 
van art. 96 van de NGW. 

Het verslag bevattende 112 bladzijden wordt derhalve besproken. 

De Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de inhoud van dit verslag, of er nog 
wijzigingen moeten worden aangebracht. 

Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, gaat de Voorzitter over tot de stemming tot 
goedkeuring van dit verslag. 

De Raad, 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het verslag over de toestand der gemeentezaken voor het dienstjaar 2003 wordt 
goedgekeurd. 

 
    6   Goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2005, het 
meerjarenplan, de beleidsnota en de toegevoegde energienota 

De Raad, 

OVERZICHTSTABEL GEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2004   1.426.338,00 
BEGROTING 2005  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 7.758.442,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 7.696.635,00 61.807,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2005)    
Uitgaven vorige dj (in 2005) 9.000,00 -9.000,00  
Ontvangsten overboekingen    
Uitgaven overboekingen 528.000,00 -528.000,00  
Geraamd resultaat begroting 2005   -475.193,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2005   951.145,00 
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OVERZICHTSTABEL BUITENGEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2004    
BEGROTING 2005  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 2.445.000,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 2.923.000,00 -478.000,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2005)    
Uitgaven vorige dj (in 2005)    
Ontvangsten overboekingen 478.000,00   
Uitgaven overboekingen  478.000,00  
Geraamd resultaat begroting 2005   0,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2005   0,00 

SAMENSTELLING BEGROTING 2005 

 GEW.DIENST BUITENG.DIENST 
Ontvangsten 7.758.442,00 2.923.000,00 
Uitgaven 8.233.635,00 2.923.000,00 
Mali -475.193,00 0,00 
Boni   
Vermoedelijk boni vorige dienstjaren 1.426.338,00  
Vermoedelijk mali vorige dienstjaren   
Algemeen begrotingsresultaat 951.145,00  
 

BESLUIT: met 13 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: De gemeentebegroting 2005, het beleidsplan en de beleidsnota worden 
goedgekeurd. 

Goedkeuring energienota voor het dienstjaar 2005. Akteneming van verbruik en kosten 
en goedkeuring energiebesparende maatregelen 

De Raad, 

Gelet op de onderrichtingen van de Heer Minister van Openbare Werken dd. 
06.02.1981 - verschenen in het Bestuursmemoriaal dd. 18.03.1981 nr. 78 - betreffende 
energiebesparende maatregelen in de gebouwen - maatregelen om het energieverbruik te 
verminderen (Beslissing van het M.C.E.S.C. van 03.07.1980 - Regeerakkoord); 

Overwegende dat in toepassing van voormelde omzendbrief een reeks van 
bezuinigingsmaatregelen dienen genomen te worden; 

Overwegende dat een omstandige energienota dient te worden voorgelegd, die dan 
samen met de begrotingsstukken aan de Hogere Overheid moet worden opgestuurd; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 25/06/2002 van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente “Milieu als opstap naar 
duurzame ontwikkeling”; overwegende dat de cluster energie werd ondertekend in niveau 1; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Volgende maatregelen te nemen voor de openbare gebouwen die onder het beheer 
van het gemeentebestuur van Ingelmunster vallen: 

1.1. Voor het stookseizoen worden de maximumtemperaturen in alle openbare gebouwen 
teruggebracht tot 19°C. De maximale temperaturen in de sanitaire lokalen, de gangen en 
de circulatieruimten, de hallen en andere niet bezette lokalen worden teruggebracht tot 
hoogstens 12°C. 

1.2. Bij het Gemeentebestuur werd de heer Frank Benoit aangesteld als energiecoördinator om 
de energiebesparende maatregelen toe te passen. Tevens wordt deze belast met de 
controle op de naleving van deze maatregelen. Alle vaststellingen in strijd met genoemde 
maatregelen dient hij onmiddellijk schriftelijk mede te delen aan het College van 
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Burgemeester en Schepenen. Daarnaast wordt voor ieder openbaar gebouw een 
verantwoordelijke aangesteld. 

1.3. De gebouwverantwoordelijke dient stipt na te gaan of de gestelde maatregelen worden 
nageleefd en dient erover te waken dat alle mogelijke maatregelen werden genomen die 
het energieverbruik verminderen. De gebouwverantwoordelijke van het gemeentehuis, het 
arsenaal, de bibliotheek en het sportcentrum zal wekelijks de meterstanden noteren en 
deze doorgeven naar de energiecoördinator. Problemen en defecten worden eveneens 
onmiddellijk doorgegeven naar de energiecoördinator. 

1.4. Indien een energieboekhoudsysteem ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse 
gemengde distributienetbeheerders dan zal de gemeente hiervan gebruik maken voor het 
ingeven van de verbruikgegevens en de opmaak van de jaarrapporten. Door gebruik te 
maken van een energieboekhoudsysteem zullen de verbruikgegevens beter geëvalueerd 
kunnen worden en vergeleken met vorige jaren of gelijkaardige gebouwen en er zal 
rekening gehouden kunnen worden met het aantal graaddagen. 

artikel 2: Akte te nemen van de hiernavolgende energienota voor het jaar 2005 om 
toegevoegd te worden aan de begroting voor het dienstjaar 2005. 

Energiebesparende maatregelen 

A. GEMEENTEHUIS 

Op 15 januari 1985 werd het gemeentehuis in de Oostrozebekestraat, nr. 4 te Ingelmunster 
betrokken. Dit complex, volledig uitgerust met dubbele beglazing en geïsoleerde ruimten, brengt 
de mogelijkheid met zich mede de energiekosten tot een minimum te beperken. 

De burelen die dagelijks gebruikt worden, worden verwarmd tot 19° C. De blok voor facultatief 
gebruik, zoals raadszaal, vergaderzaal en zaal schepencollege worden slechts verwarmd bij gebruik 
of eventueel bij vorst tot een volstrekt minimum. 

Tijdens het weekend en 's nachts wordt een minimum temperatuur ingesteld van 12° C in de 
gebruikte lokalen. In de garage wordt uiteraard geen verwarming gebruikt. 

Het gasverbruik is de laatste twee jaar lager dan de voorgaande jaren. De invloed van de plaatsing 
van een nieuwe tijdsklok op de verwarmingsinstallatie en de vervanging van de buitendeuren begin 
2003 is duidelijk merkbaar. 

In de periode 1997-2002 werd een jaarlijkse stijging van het elektriciteitsverbruik vastgesteld die 
echter volledig kan verklaard worden door het stijgend aantal personeelsleden en het stijgend 
aantal computers die in gebruik zijn. Nu blijft het elektriciteitsverbruik weer min of meer constant.  

Speciale maatregelen 

- De klokregeling van de verwarming staat ingesteld vanaf 7.30u.  tot 16.30u. op 19° C. 
- 's Nachts is de minimum temperatuur voorzien op 12° C. 
- Tijdens het weekend is eveneens de minimumtemperatuur voorzien, behalve bij gebruik van 

de raadszaal. 

B. BRANDWEERKAZERNE 

Het brandweerarsenaal samen met de feestzaal op de eerste verdieping is een gebouw van 
ongeveer 30 jaar oud. Hier wordt tevens voor gezorgd dat de temperatuur de 19° C niet 
overschrijdt. In de feestzaal wordt er slechts verwarmd tijdens het gebruik ervan, wat natuurlijk 
van jaar tot jaar varieert. Sinds de ingebruikname van de polyvalente zaal in het Jeugdcentrum 
wordt de feestzaal iets minder gebruikt. De thermostaatregelaar werd sedert meer dan vijf jaar 
geborgen in een gesloten kastje. Alleen de conciërge beschikt over de sleutel en is belast met het 
regelen van de temperatuur. 

Bijkomende maatregelen 

Bij gebruik door kleinere groepen, voor vergaderingen en dergelijke, wordt slechts een deel van de 
feestzaal verwarmd door het toeschuiven van de accordeon-wand. 

C. GEMEENTESCHOOL 

De gemeenteschool is een complex dat in gebruik werd genomen anno 1978 en werd toen als één 
der modernste van de streek genoemd. Het werd bij de bouw reeds voorzien van isolatie en 
dubbele beglazing.  
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Tijdens de weekends en de verlofdagen wordt de verwarming in de klaslokalen uitgeschakeld. 

Alleen tijdens de vorstperiode wordt de verwarming tijdens de weekends en de verlofperiode op 
een zeer lage temperatuur ingeschakeld. 

De laatste 3 jaar zijn zowel het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik min of meer constant. 

Bijkomende maatregelen 

- Het uitschakelen van de verwarming in de gangen en  lokalen die slechts tijdelijk gebruikt 
worden. 

- Alleen bij gebruik van die lokalen (vb refter - polyvalente zaal) wordt de verwarming slechts 
ingeschakeld hoogstens 1 uur voor het gebruik van de lokalen. 

- Het uitschakelen van de verwarming in de lokalen gelegen langs de zonnekant. 
- Het dichttrekken van de venstergordijnen buiten de lesuren. 
- Nagaan dat de buitendeuren in de hall en de gangen toe blijven. 
- Het uitschakelen van het warm water in het sanitair gedeelte. 

D. SPORTCENTRUM 

De sporthal werd in gebruik genomen op 8 mei 1982. De nodige voorzieningen werden getroffen 
wij de bouw (isolatie, dubbele beglazing) om het energieverbruik tot een minimum te beperken. 
Vorig jaar werd de sporthal uitgebreid met een nieuwe judozaal (kleine uitbreiding). 
Bij gebruik wordt erop gelet dat de verwarming in de sportruimten beperkt wordt tot 12° C voor 
algemeen gebruik, 14° C voor gymnastiek en 19° C in de annex zalen (cfr. werkdocument inzake 
energiebesparing van de West-Vlaamse Sportraad dd. 15.12.81 - tijdschrift nr. 4 Blz. 10-12).  

Voor de kleedruimte wordt de temperatuur geprogrammeerd omdat deze 's nachts niet dezelfde 
moet zijn als tijdens het gebruik gedurende de dag. 

Het water voor de stortbaden wordt verwarmd tot 39°. 

Voor de sporthal en de andere ruimten waar sport beoefend wordt, zijn de thermostaten buiten het 
bereik van het publiek geplaatst (achter slot met toegankelijkheid alleen voor de 
verantwoordelijke, aangesteld door het gemeentebestuur). 

De verwarming van de sporthal en de andere ruimten voor sport wordt 's nachts uitgeschakeld. Het 
vorstvrij houden kan gebeuren met 3°. 

E. GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK 

Sedert februari 1999 werd de nieuw gebouwde bibliotheek in gebruik genomen. 

Daar het hier een nieuwbouw betreft, werden alle factoren, die kunnen leiden tot een gevoelige 
vermindering van het energieverbruik, onder de loep genomen. 

De energieverbruiken lijken min of meer constant, zonder sterke stijgingen of dalingen. 

F. JEUGDCENTRUM 

Sinds september 2000 werd het Jeugdcentrum na renovatie in gebruik genomen. 

Bij de studie voor de verbouwingswerken werd aandacht besteed aan alle factoren die konden 
leiden tot een besparing op het energieverbruik. 
Vanaf februari 2002 werd ook de polyvalente zaal in het Jeugdcentrum in gebruik genomen. Deze 
polyvalente zaal wordt verhuurd aan de verenigingen voor de organisatie van allerhande 
activiteiten, zowel tijdens de week als tijdens het weekend. 
In 2002 lag het energieverbruik dan ook merkelijk hoger dan in 2001, maar vanaf 2002 blijft het 
gasverbruik constant en is het elektriciteitsverbruik terug iets gedaald. 

G. DEPOT WERKLIEDEN 

Sedert maart 2002 werd de nieuwe depot langs het kanaal (Trakelweg) in gebruik genomen. Alles 
wordt in het werk gesteld om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Een vergelijkende 
studie is niet mogelijk omdat wij nog niet over genoeg cijfergegevens beschikken. 

ALGEMEEN BESLUIT 

Het College van Burgemeester en Schepenen waakt erover dat alle maatregelen genomen worden 
om het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen te beperken. 
Alle rekeningen van energiekosten worden gecontroleerd en vergeleken met de kosten van de 
overeenstemmende periode van het vorige jaar. Bij vaststelling van hogere kosten worden de 
verantwoordelijken om uitleg verzocht en worden tevens onmiddellijke richtlijnen gegeven om de 
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energiekosten te verminderen. 
Vanaf 2003 worden de verschillende meterstanden van een aantal gebouwen wekelijks genoteerd 
door de gebouwverantwoordelijke en doorgegeven worden aan de energiecoördinator. 
Tot op heden werden er in de verschillende gebouwen gedurende de laatste tien jaren geen 
energieverspillingen vastgesteld, zodat de reële energiekosten van ieder dienstjaar als normaal 
kunnen bestempeld worden. 

VERGELIJKEND ENERGIEVERBRUIK 2002-2003-2004-Raming 2005 

GEBOUWEN 2002 2003 2004 Raming 2005 
     
GEMEENTEHUIS     
Verbruik elektriciteit kWh 92.151 83.037 83.657 (*)  
Kostprijs verbruik euro 11.208 10.093 9.719 (*) 12.000,00 
Verbruik gas m³ 22.065 16.713 13.387 (*)  
Kostprijs verbruik euro 6.627 5.012 3.915 (*) 10.000,00 
     
ARSENAAL     
Verbruik elektriciteit kWh 26.591 20.338 21.438  
Kostprijs verbruik euro 3.405 3.508 3.448 5.000,00 
Verbruik stookolie (l) 13.500 9.200 8.600  
Kostprijs verbruik euro 4.093 2.638 2.879 6.000,00 
     
GEMEENTESCHOOL     
Verbruik elektriciteit kWh 59.294 48.506 44.250 (*)  
Kostprijs verbruik euro 8.018 6.811 6.184 (*) 7.500,00 
Verbruikt gas m³ 48.877 52.069 43.376 (*)  
Kostprijs verbruik euro 14.924 15.917 12.862 (*) 17.500,00 
     
SPORTCENTRUM     
Verbruik elektriciteit kWh 190.360 198.225 177.403 (*)  
Kostprijs verbruik euro 35.393 22.800 20.138 (*) 25.000,00 
Verbruikt gas m³ 42.113 42.814 41.798 (*)  
Kostprijs verbruik euro 12.836 13.155 12.423 (*) 20.000,00 
     
BIBLIOTHEEK     
Verbruik elektriciteit kWh 24.343 20.645 19.834  
Kostprijs verbruik euro 3.001 3.120 3.126 3.500,00 
Verbruikt gas m³ 6.641 7.228 8.048  
Kostprijs verbruik euro 1.961 2.858 1.683 2.500,00 
     
JEUGDCENTRUM     
Verbruik elektriciteit kWh 34.020 24.936 26.652  
Kostprijs verbruik euro 3.753 3.382 4.094 5.000,00 
Verbruikt gas m³ 11.005 11.875 11.810  
Kostprijs verbruik euro 4.923 4.680 2.279 5.000,00 
     
DEPOT WERKLIEDEN     
Verbruik elektriciteit kWh  10.960 6.671  
Kostprijs verbruik euro  1.787 1.296 5.000,00 
Verbruik stookolie (l)  6000 13.000  
Kostprijs verbruik euro  1.759 4.235 6.000,00 

 
(*): verbruik/kostprijs voor de periode jan-nov 

artikel 3: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter aanvulling van de begroting 2005 ter 
kennisgeving aan de heer Gouverneur der Provincie worden opgestuurd. 

 
    7   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2005 

De Raad, 
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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 2005 sluit met een batig saldo van 53.932,00 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: 

GEMEENTELIJKE TOELAGEN 2005 

I. GEZINSBELEID 

 Naam Vereniging Bedrag toelage Artikel nr. 

   1. Gezinsbond Afdeling Ingelmunster 435,00 84403/332-02 

II. DERDE LEEFTIJD 

A. Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd   

   2. Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd 1.120,00 76208/332-02 

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. Socialistische Ouderdomsgepensioneerden   
   6. Vereniging voor Vlaamse Gepensioneerden   
   7. Liberale Bonden Gepensioneerden   
 

NB. In de begroting voorzien krediet 1.120,00 76204/332-02 

III. JEUGDBELEID 

A. Gemeentelijke Jeugdraad   
   8. Gemeentelijke Jeugdraad 1.120,00 76117/332-02 

B.  Jeugdbewegingen   
  09. Toelage Jeugdhuis Kontrabas 3.225,00 76105/332-03 
  10. Toelage Speelplein Jadadde 4.960,00 76106/332-03 
  11. Toelage Fonds Jeugdlokalen en -infrastruktuur 4.950,00 76107/332-03 
  12.Toelage Jeugdwerkinitiatieven - werkingssubsidies 5.000,00 76108/332-03 
  13. Toelage bijzondere activiteiten 745,00 76110/332-03 
  14. Toelage kadervorming 1.000,00 76111/332-03 

IV. CULTUUR 

A. Gemeentelijke Culturele Raad   

  15. Gemeentelijke Culturele Raad 1.120,00 76207/332-02 
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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. 

  

  16. Koninklijke Harmonie "Kunst Veredelt": pro memorie 
vermeld 

  

  17. Koninklijke Philharmonie: pro memorie vermeld   

 NB. In de begroting te verdelen krediet 5.900,00 76205/332-02 

  18. Blaasorkest "Alpenroos" 500,00 76205/332-02 

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 Diaclub   
  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 Koornbloem   
  30. V.T.B.  -  V.A.B.   
  31. Toneelkring "Uylenspieghel"   
  32. V.I.P. (Vriendenkring Ingelmunsterse 

Postzegelverzamel.) 
  

  33. Vakantiegenoegens   
  34. De Kasteelbie   

 NB. In de begroting te verdelen krediet 4.280,00 76203/332-02 

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

  

  35. Natuurgroep "De Buizerd" 440,00 76203/332-02 
  36. Landelijke Gilde  165,00 76203/332-02 
  37. Wandelclub "Brigandstrotters" 90,00 76203/332-02 
  38. Kabaretgezelschap "De Zonnevrienden" 188,00 76203/332-02 
  39. 't Klosje - Kantklossen 90,00 76203/332-02 

V. ONTSPANNING EN VRIJETIJDSBESTEDING 

A. Duiven   

  40. Flying Club 100,00 76202/332-02 
  41. De Eendracht 100,00 76202/332-02 
  42. Ronde van België 100,00 76202/332-02 

B. Honden   

  43. Algemene Rashondenclub - ARCI 100,00 76202/332-02 
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C. Vinken   
  44. De Moedige Durvers 100,00 76202/332-02 
  45. Elk zijn Recht 100,00 76202/332-02 
  46. De Koninklijke Nieuwe Vinkeniers 100,00 76202/332-02 

D. Vissen   

  47. Koninklijke Maatschappij “De Aprilvissers” 100,00 76202/332-02 
  48. De Statievissers I. 100,00 76202/332-02 
  49. De Statievissers II. 100,00 76202/332-02 
  50. De Ware Vrienden 100,00 76202/332-02 
  51. Sprotvissers 100,00 76202/332-02 

E. Vogels   

    

F. Diversen   

  52. Aerobics 100,00 76202/332-02 
  53. De Regenboog - Petanque 90,00 76202/332-02 
  54. Petanqueclub “Drie Koningen” 90,00 76202/332-02 
  55. De Ermitage Petanqueclub 90,00 76202/332-02 
  56. Heerlijk Intens Consumeren 90,00 76202/332-02 
  57. De Molenvrienden 90,00 76202/332-02 

VI. SPORT 

A. Gemeentelijke Sportraad   

  58. Gemeentelijke Sportraad 1.120,00 76407/332-02 

B. Atletiek   

  59. A.V.I. 500,00 764/332-02 

C. Badminton   

  60. Badmintonclub 100,00 764/332-02 

E. Biljart   

  61. Krijt op Tijd 90,00 764/332-02 
  62. Verbroedering 90,00 764/332-02 

F. Boks   

  63. Boksclub Bacchus 100,00 764/332-02 
  64. Boksclub Monteyne 100,00 764/332-02 

G. Judo   
  65. Judoclub Sambo Kawaishi Ingelmunster 115,00 764/332-02 

H. Krachtbal   

  66. Krachtbalclub "Woweja Rangers" 100,00 764/332-02 

I. Minivoetbal   

  67. Minivoetbalcup Ingelmunster 435,00 764/332-02 

J.  Paarden- en Poneykoersen   

  68. ‘t Oud Molenhof 150,00 764/332-02 

K.  Schuttersverenigingen   

  69. Karabijnschutters "De Piotten" 100,00 764/332-02 
  70. Doelschutters "De Brigands" 100,00 764/332-02 
  71. Koninklijke Gilde St.-Sebastiaan 300,00 764/332-02 
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L  Tafeltennis   

  72. Easypay – Tafeltennisclub 375,00 764/332-02 

M.  Tennis   

  73. Tennisclub "De Mandel" 215,00 764/332-02 

N. Turnen   

  74. De Salto's 375,00 764/332-02 
  75. De Trampo's 225,00 764/332-02 

O. Voetbal   

  76. Sporting West 1.855,00 764/332-02 
  77. Cup Regio Mid West Ingelmunster 115,00 764/332-02 
  78. V.K. D'Hoogte 100,00 764/332-02 
  79. V.K. Winnetoe 100,00 764/332-02 
  80. Schoenen & Sport Devolder (veteranen) 100,00 764/332-02 
  81. OMS - Ingelmunster 1.000,00 764/332-02 

P. Volleybal   

  82. Volleybalclub "Divo" 250,00 764/332-02 
  83. Smashingclub 125,00 764/332-02 

Q. Wielertoerisme   

  84. SV De Pompiers 100,00 764/332-02 
  85. Fietsende Vrouwen 100,00 764/332-02 
  86. Mandelfietsers 100,00 764/332-02 
  87. Vriendenkring W.T.K. 100,00 764/332-02 

R. Wielerwedstrijden   

  88. Oostrozebekestraat "De Patriekvrienden" 
       Liefhebbers KBWB - Juniores 

500,00 764/332-02 

  89. Cerdi Wielerteam 310,00 764/332-02 
  90. Wielerclub Soenens 310,00 764/332-02 

S. Diversen   

VII. VADERLANDSLIEVENDE 

  91. N.S.B. 1940-1945 620,00 76308/332-02 
  92. N.S.B. - Vrouwenbond 1940-1945 90,00 76308/332-02 
  93. Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke 

Oorlogsinvaliden 
90,00 76308/332-02 

  94. Vriendenkring 14-18 90,00 76308/332-02 

VIII. WIJKKERMISSEN 

   95. Kampvuurwijk 215,00 76307/332-02 
   96. Mennefeesten 215,00 76307/332-02 
   97. Kriekekermis 215,00 76307/332-02 
   98. Kleine Vierbunderwijk 215,00 76307/332-02 
   99. Grote Vierbunder 215,00 76307/332-02 
  100. Drevefeesten 215,00 76307/332-02 
  101. Buurtcomité Hinnebilkstraat 215,00 76307/332-02 

IX. ALLERLEI 

 102. Katholieke Vereniging Gehandicaptenzorg 375,00 833/332-02 
 103. Vlaamse Federatie Gehandicaptenzorg 188,00 833/332-02 
 104. Oudercomité Gemeenteschool 125,00 722/332-01 
 105. Oudercomité O.L.Vrouwschool 125,00 722/332-01 
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 106. Oudercomité Instituut Edelweiss 125,00 735/332-01 
 107. Oudercomité Vrije Basisschool 125,00 722/332-01 
 108. Vriendenkring Gemeenschapsbasisschool De 

Regenboog 
125,00 722/332-01 

 109. W.VL. Consultatiebureau’s voor Gehandicapten 90,00 849/332-02 
 110. Vriendenkring Hartpatiënten Ingelmunster 90,00 849/332-02 
 111. W.A.A.K. 90,00 833/332-02 
 112 Het Rode Kruis 125,00 849/332-02 
 113. Het Vlaams Kruis 125,00 849/332-02 
 114. Ziekenzorg 310,00 849/332-02 
 115. Meester Haarkapperskring Ingelmunster en 

Omliggende 
90,00 76202/332-02 

 116. Vlassersbond Ingelmunster-Oostrozebeke 90,00 76202/332-02 
 117. Weduwenkring Don Bosco 90,00 849/332-02 
 118. Centrum Algemeen Welzijnswerk Midden West-

Vlaanderen 
175,00 849/332-02 

 119. Vereniging Ingelmunsterse Correspondenten 90,00 76202/332-02 
 120. Agrarische Bedrijfshulpdienst 188,00 62003/332-01 
 121. Toelage erosiebestrijding 2.500,00 62005/332-01 
 122. Milieuraad 500,00 87901/332-02 
 123. Vereniging voor Zelfstandigen Ingelmunster - VZI 375,00 76203/332-02 
 124. Hüllhorstcomité 310,00 76303/332-02 
 125. Brigandsloop:19° editie 2005  -  zaterdag 26/3/05 150,00 764/332-02 
 126. Moederweelde Kind en Preventie 435,00 87102/332-01 
 127. Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening 

0,50E/inw. 
5.300,00 352/435-01 

 128. Labadouxfeesten: 17° editie 2005 6.200,00 76307/332-02 
 129. Den Optimist 90,00 833/332-02 

X. BUITENGEWONE TOELAGE 

 130. Werk der Volkstuinen: extra toelage als vergoeding 125,00 76206/332-02 
 131. Brigandtrotters – Organisatie Nationale Wandeldag 500,00 76203/332-02 
 132. Davidsfonds – 75-jarig bestaan 750,00 76203/332-02 
 133. ’t Klosje – 25-jarig bestaan 250,00 76203/332-02 
 134. De Buizerd – 25-jarig bestaan 250,00 76203/332-02 
 

 

BEGROTING - DELEGATIE 

 
    8   Goedkeuring overdracht van bevoegdheden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, overeenkomstig artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, voor het 
dienstjaar 2005 

De Raad, 

Gelet op artikel 234 van de Gemeentewet, luidens hetwelk de gemeenteraad de wijze 
kiest waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund 
en er de voorwaarden van vaststelt;  dat de gemeenteraad die bevoegdheid, voor opdrachten dien 
betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente, kan overdragen aan het 
Schepencollege, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten; 

Gelet op de wet van 14/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

Gelet op zijn besluit dd. 16/12/2003, houdende delegatie van bedoelde bevoegdheden 
voor het dienstjaar 2004; 

Overwegende dat deze delegatie telkenjare moet hernieuwd worden; 

Gehoord het College in zijn verslag; 
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BESLUIT: met 13 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Aan het College van Burgemeester en Schepenen worden de bevoegdheden 
overgedragen die betrekking hebben op het dagelijks beheer, nopens het kiezen 
van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten worden gegund, alsmede deze voor het vaststellen van de voorwaarden 
ervan, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven 
kredieten voor het dienstjaar 2005. 

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. 

 
    9   Goedkeuring verschillende leveringen, werken en diensten voor het dienstjaar 
2005 - Goedkeuring aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken, leveringen en diensten worden gegund en er de voorwaarden van 
vaststelt, overeenkomstig artikel 234 van de Gemeentewet; 

Overwegende dat het past voor de hiernavolgende werken, leveringen en diensten, 
voorzien in de begroting 2005, onder de desbetreffende artikelen, deze te gunnen bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 §2, 1° 
a) van de wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten (uitgaven lager dan 67.000 euro): 

Begrotingsartikel Omschrijving Voorzien bedrag in € 

104/741-51 Adm – Bureaumeubilair 2.500,00 

104/742-53 Adm – Informaticamaterieel 35.000,00 

104/742-98 Adm – Bureaumaterieel 2.500,00 

104/744-51 Adm – Exploitatiemateriaal en uitrusting 15.000,00 

105/744-51 Adm – Ceremonieel – Exploitatiemat. en uitr. 2.500,00 

10406/744-51 Adm – Archiefsysteem 25.000,00 

351/724-56 Brw – Aanpassingswerken brandweerarsenaal 5.000,00 

351/742-53 Brw – Informaticamateriaal 500,00 

351/742-98 Brw – Bureaumaterieel Brandweer 250,00 

351/744-51 Brw – Uitrusting – Bevrijdingsmateriaal 20.000,00 

421/711-60 OW – Bovengrondse/Ondergrondse Innemingen 2.500,00 

421/733-60 OW – Erelonen wegenwerken 50.000,00 

421/741-51 OW – Bureaumeubilair TD 2.500,00 

421/742-53 OW – Informaticamateriaal TD 500,00 

421/743-98 OW – Aankoop kraan 50.000,00 

421/744-51 OW – Exploitatiematerieel en uitrusting 50.000,00 

42130/732-60 OW – Bestrijding wateroverlast 12.500,00 

42130/733-60 OW – Erelonen Verkeers- en mobiliteitsplan 12.500,00 

422/741-98 OW – Verkeer – Bushaltes en fietsbergingen 5.000,00 

425/741-52 OW – Verkeer – Verkeersmaterieel 10.000,00 

426/732-54 OW – Uitbreiding openbare verlichting 12.500,00 

426/735-54 OW – Buitengewoon onderhoud OV 12.500,00 
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722/724-52 LO – Buitengewoon onderhoud schoolgebouw 10.000,00 

722/741-51 LO – Bureaumeubilair 500,00 

722/741-98 LO – Meubilair 2500,00 

722/742-53 LO – Informaticamaterieel 2.500,00 

722/744-51 LO – Uitrusting 500,00 

72213/744-51 LO – Turnmaterieel 500,00 

734/733-60 KO – Ereloon ontwerper qgebouw 12.500,00 

73402/744-51 KO – Uitrusting muziekacademie 1.250,00 

73403/744-51 KO – Uitrusting tekenacademie 25.000,00 

751/724-60 BLO – Buitengewoon onderhoud schoolgebouw 10.000,00 

751/741-98 BLO – Meubilair 1.000,00 

751/742-53 BLO – Informaticamaterieel 1.250,00 

761/741-51 Jeugd – Bureaumeubilair 1.500,00 

761/742-53 Jeugd – Informaticamaterieel 500,00 

761/744-51 Jeugd – Uitrusting allerlei 2.500,00 

76116/721-60 Jeugd – Draadafsluitingen speelpleinen 7.500,00 

76121/733-60 Jeugd – Renov. jeugd- en cult.centrum -ereloon 10.000,00 

76132/522-53 Chiro Mandelburcht – inr. brandveiligh. lokaal 2.500,00 

76132/522-54 Kontrabas – inr. brandveiligh. lokaal 8.000,00 

763/744-51 Feesten en plechtigheden – uitrusting 12.500,00 

764/724-54 Sport – Buitengewoon onderhoud sportgebouw 30.000,00 

764/742-52 Sport – Aankoop reproductiemateriaal sportcentr. 500,00 

76409/742-53 Sport – Informaticamaterieel 2.000,00 

764/744-51 Sport – uitrusting sportaccomodatie 12.500,00 

766/744-51 Uitrusting parken en plantsoenen 5.000,00 

766/721-60 Nieuwe aanplantingen 25.000,00 

767/741-98 Bib – meubilair 3.750,00 

767/742-53 Bib – aankoop informaticamaterieel 3.000,00 

790/724-56 Erediensten – Buitengewoon onderhoud gebouw. 12.500,00 

877/735-51 Afvalwater – Buitengewoon onderhoud riolen 12.500,00 

930/733-51 Ruimtelijke ord. – ereloon plannen van aanleg 50.000,00 

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 6 onthoudingen 

artikel 1: Volgende werken, leveringen en diensten goed te keuren: 

Begrotingsartikel Omschrijving Voorzien bedrag in € 

104/741-51 Adm – Bureaumeubilair 2.500,00 

104/742-53 Adm – Informaticamaterieel 35.000,00 

104/742-98 Adm – Bureaumaterieel 2.500,00 

104/744-51 Adm – Exploitatiemateriaal en uitrusting 15.000,00 
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105/744-51 Adm – Ceremonieel – Exploitatiemat. en uitr. 2.500,00 

10406/744-51 Adm – Archiefsysteem 25.000,00 

351/724-56 Brw – Aanpassingswerken brandweerarsenaal 5.000,00 

351/742-53 Brw – Informaticamateriaal 500,00 

351/742-98 Brw – Bureaumaterieel Brandweer 250,00 

351/744-51 Brw – Uitrusting – Bevrijdingsmateriaal 20.000,00 

421/711-60 OW – Bovengrondse/Ondergrondse Innemingen 2.500,00 

421/733-60 OW – Erelonen wegenwerken 50.000,00 

421/741-51 OW – Bureaumeubilair TD 2.500,00 

421/742-53 OW – Informaticamateriaal TD 500,00 

421/743-98 OW – Aankoop kraan 50.000,00 

421/744-51 OW – Exploitatiematerieel en uitrusting 50.000,00 

42130/732-60 OW – Bestrijding wateroverlast 12.500,00 

42130/733-60 OW – Erelonen Verkeers- en mobiliteitsplan 12.500,00 

422/741-98 OW – Verkeer – Bushaltes en fietsbergingen 5.000,00 

425/741-52 OW – Verkeer – Verkeersmaterieel 10.000,00 

426/732-54 OW – Uitbreiding openbare verlichting 12.500,00 

426/735-54 OW – Buitengewoon onderhoud OV 12.500,00 

722/724-52 LO – Buitengewoon onderhoud schoolgebouw 10.000,00 

722/741-51 LO – Bureaumeubilair 500,00 

722/741-98 LO – Meubilair 2500,00 

722/742-53 LO – Informaticamaterieel 2.500,00 

722/744-51 LO – Uitrusting 500,00 

72213/744-51 LO – Turnmaterieel 500,00 

734/733-60 KO – Ereloon ontwerper qgebouw 12.500,00 

73402/744-51 KO – Uitrusting muziekacademie 1.250,00 

73403/744-51 KO – Uitrusting tekenacademie 25.000,00 

751/724-60 BLO – Buitengewoon onderhoud schoolgebouw 10.000,00 

751/741-98 BLO – Meubilair 1.000,00 

751/742-53 BLO – Informaticamaterieel 1.250,00 

761/741-51 Jeugd – Bureaumeubilair 1.500,00 

761/742-53 Jeugd – Informaticamaterieel 500,00 

761/744-51 Jeugd – Uitrusting allerlei 2.500,00 

76116/721-60 Jeugd – Draadafsluitingen speelpleinen 7.500,00 

76121/733-60 Jeugd – Renov. jeugd- en cult.centrum -ereloon 10.000,00 

76132/522-53 Chiro Mandelburcht – inr. brandveiligh. lokaal 2.500,00 

76132/522-54 Kontrabas – inr. brandveiligh. lokaal 8.000,00 

763/744-51 Feesten en plechtigheden – uitrusting 12.500,00 

764/724-54 Sport – Buitengewoon onderhoud sportgebouw 30.000,00 

764/742-52 Sport – Aankoop reproductiemateriaal sportcentr. 500,00 
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76409/742-53 Sport – Informaticamaterieel 2.000,00 

764/744-51 Sport – uitrusting sportaccomodatie 12.500,00 

766/744-51 Uitrusting parken en plantsoenen 5.000,00 

766/721-60 Nieuwe aanplantingen 25.000,00 

767/741-98 Bib – meubilair 3.750,00 

767/742-53 Bib – aankoop informaticamaterieel 3.000,00 

790/724-56 Erediensten – Buitengewoon onderhoud gebouw. 12.500,00 

877/735-51 Afvalwater – Buitengewoon onderhoud riolen 12.500,00 

930/733-51 Ruimtelijke ord. – ereloon plannen van aanleg 50.000,00 

artikel 2: De werken, leveringen en diensten te gunnen bij ONDERHANDELINGSPROCEDURE 
zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 §2, 1° a) van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten (uitgaven lager 67.000 euro). 

artikel 3: 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 van West-Vlaanderen wordt 
opgestuurd. 

 

PATRIMONIUM 

 
   10   Concessie-overeenkomst Kanaalstraat 

De Raad, 

Gelet op de aanvraag van Nico Rosseel en Tine Verhulst, Keirselaarstraat 24 te 
Ingelmunster van 15 november 2004 voor een vaste standplaats op zaterdag tussen 8 u en 13.00 
uur voor de producten “openbare markten” vermeld op de leurkaart van de betrokkenen in de 
Kanaalstraat; 

Gelet op het ontwerp van concessie-overeenkomst waarin de voorwaarden tot 
uitbating en de verplichtingen van de concessionaris bedongen worden; 

Gelet op de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Een concessie af te sluiten met Nico Rosseel en Tine Verhulst voor een standplaats 
op een parkeerstrook in de Kanaalstraat voor de verkoop van producten “openbare 
markten” vermeld op de leurkaart van de betrokkenen voor de duur van 3 jaar met 
aanvang op 1 januari 2005. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   11   Advies gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oostrozebeke 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28/9/1999, 22/12/1999, 26/4/2000, 8/12/2000, 
13/7/2001, 1/3/2002, 8/3/2002, 19/7/2002, 28/2/2003, 4/6/2003, 21/11/2003 en 7/5/2004, 
inzonderheid artikel 33, § 5; 

Overwegende dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de 
gemeente Oostrozebeke, voorlopig werd aanvaard in zitting van de gemeenteraad van 
Oostrozebeke op datum van 9 september 2004; 
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Overwegende dat het ontwerp aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen 
gedurende de periode van 12 november 2004 tot en met 9 februari 2005; 

Gelet dat bezwaren en opmerkingen voor 9 februari 2005 moeten overgemaakt 
worden aan de GECORO van de gemeente Oostrozebeke; 

Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Overwegende dat het toekomstbeeld voor Oostrozebeke als volgt wordt geformuleerd: 
“In de toekomst moet Oostrozebeke een gemeente blijven waar de (endogene) economische 
dynamiek verder wordt ondersteund zonder het woon- en leefmilieu aan te tasten, waar de troeven 
van de Mandel ten volle worden uitgespeeld en waar de landbouw en open ruimte een belangrijke 
functie blijft vervullen”; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies te verlenen aan het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente Oostrozebeke. 

artikel 2: Een afschrift van dit advies wordt overgemaakt aan de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening van de gemeente Oostrozebeke. 

artikel 3: 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. 

 

HUISVESTING 

 
   12   Goedkeuring aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en 
personen met een handicap 

De Raad, 

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 

Overwegende dat het realiseren van een kwalitatief woningbestand in de gemeente dat 
aangepast is aan de eisen van de Vlaamse Wooncode bevorderd wordt door het toekennen van 
subsidies aan particulieren; 

Overwegende dat senioren en personen met een handicap een bijzondere doelgroep 
vormen die een specifieke ondersteuning verantwoorden; 

Overwegende dat op begrotingsartikel 922 03/331-01 van de begroting 2005 een 
budget van 12.395 euro werd voorzien; 

Overwegende dat het bestaande premiesysteem voor huisvesting, aangezien dit 
gekoppeld was aan premiesystemen van de hogere overheid, niet meer actueel noch uitvoerbaar 
was; dat aldus een hervorming van het premiebeleid zich opdrong; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2003 tot toetreding tot de 
“Huisvestingsdienst regio Izegem (Izegem, Ledegem, Ingelmunster en Oostrozebeke - vereniging 
volgens de wet van 08 juli 1976); 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 
december 2003 waarbij een hervorming van het premiebeleid in overweging genomen zou worden, 
na analyse van het premiebeleid in de stad Izegem en de andere gemeenten die deel uitmaken van 
de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 

Gelet op de ondersteuning van het premiebeleid door de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem; 

Gelet op het voorstel van reglement betreffende een aanpassingspremie voor 
woningen bewoond door senioren en personen met een handicap; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement betreffende een aanpassingspremie voor woningen bewoond door 
senioren en personen met een handicap wordt goedgekeurd. 
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artikel 2: Dit reglement treedt in werking vanaf datum van onderhavige beslissing. 

artikel 3: De premiereglementen inzake huisvesting goedgekeurd bij beslissing van de 
gemeenteraad in zitting van 27 mei 1997 worden opgeheven. 

 
   13   Goedkeuring verbeteringspremie voor woningen 

De Raad, 

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 

Overwegende dat het realiseren van een kwalitatief woningbestand in de gemeente dat 
aangepast is aan de eisen van de Vlaamse Wooncode bevorderd wordt door het toekennen van 
subsidies aan particulieren; 

Overwegende dat het toekennen van een verbeteringspremie voor woningen, onder 
bepaalde voorwaarden, een stimulans zal betekenen voor eigenaars en huurders om het 
woningenbestand te verbeteren; 

Overwegende dat op begrotingsartikel 922 06/331-01 van de begroting 2005 een 
budget van 12.395 euro werd voorzien; 

Overwegende dat het bestaande premiesysteem voor huisvesting, aangezien dit 
gekoppeld was aan premiesystemen van de hogere overheid, niet meer actueel noch uitvoerbaar 
was; dat aldus een hervorming van het premiebeleid zich opdrong; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2003 tot toetreding tot de 
“Huisvestingsdienst regio Izegem (Izegem, Ledegem, Ingelmunster en Oostrozebeke - vereniging 
volgens de wet van 08 juli 1976); 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 
december 2003 waarbij een hervorming van het premiebeleid in overweging genomen zou worden, 
na analyse van het premiebeleid in de stad Izegem en de andere gemeenten die deel uitmaken van 
de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 

Gelet op de ondersteuning van het premiebeleid door de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem; 

Gelet op het voorstel van reglement betreffende een verbeteringspremie voor 
woningen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement betreffende een verbeteringspremie voor woningen wordt 
goedgekeurd. 

artikel 2: Dit reglement treedt in werking vanaf datum van onderhavige beslissing. 

artikel 3: De premiereglementen inzake huisvesting goedgekeurd bij beslissing van de 
gemeenteraad in zitting van 27 mei 1997 worden opgeheven. 

 

OPENBARE WERKEN 

 
   14   Gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen 

De Raad, 

Overwegende dat omwille van het sociaal en/of landbouweconomisch belang vele 
private toegangswegen naar woningen of landbouwbedrijven toebehorende aan eigenaars of 
gebruikt door huurders, pachters, gedomicilieerd op de gemeente, op hun kosten worden voorzien 
van een bitumineuze rijwegverharding; 

Overwegende dat ook de gemeente er belang bij heeft dat die wegen goed zijn 
uitgerust en dat hiertoe kan worden bijgedragen onder vorm van subsidiëring van die private 
werken; 

Overwegende dat het uit financieel oogpunt past terzake bepaalde normen vast te 
leggen; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 juni 1978 houdende goedkeuring 
van het gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen; 

Overwegende dat omwille van de stijgende levensduurte de tarieven uit het reglement 
van 1978 niet meer aangepast waren aan de huidige omstandigheden; dat het daarom 
aangewezen was deze tarieven aan te passen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Een toelage van 50 % van de kosten, met een maximum bedrag van 5 euro/m², 
wordt toegekend aan de eigenaar, huurder of gebruiker van een private 
toegangsweg gelegen in de gemeente Ingelmunster, die deze weg uitrusten met 
een bitumineuze wegverharding. De toelage is beperkt tot een maximum van 1.250 
euro. 

artikel 2: Om van deze gemeentelijke tussenkomst te kunnen genieten dient men te voldoen 
aan volgende voorwaarden: 

• De gemeente bewonen op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag 
wordt ingediend. 

• Eigenaar zijn van de private toegangsweg. Indien men slechts huurder 
of gebruiker is dienst men het schriftelijk akkoord van de eigenaar voor 
te leggen. 

• De aanvrager dient zijn hoofdverblijf te hebben in de gemeente 
Ingelmunster en als dusdanig ingeschreven te zijn in het 
bevolkingsregister van de gemeente. 

artikel 3: Als toegangsweg wordt aanvaard de inrit vanaf: 
• De rooilijn tot aan het afsluithekken indien er een goedgekeurd 

rooilijnplan bestaat; 
• De grens van het openbaar domein tot aan het afsluithekken indien er 

geen rooilijnplan bestaat. 

artikel 4: De toegangsweg dient minimum 3 meter breed te zijn met een bitumineuze 
verharding van minimum 2.5 meter breed, een minimum dikte van 5 centimeter en 
geplaatst op een steenslagfundering van 20 cm dik. 

artikel 5: De werken dienen uitgevoerd te worden door erkende private aannemers in 
opdracht en op kosten van de  aanvrager onder toezicht van de gemeente. 

artikel 6: Vooraleer de werken aan te vangen dient een schriftelijke aanvraag ingediend te 
worden bij het gemeentebestuur en dient de toezegging van de toelage afgewacht 
te worden. 

artikel 7: De uitbetaling van de toelage wordt gedaan op voorlegging van facturen en voor 
zover er goedgekeurde kredieten voor handen zijn op de lopende begroting. De 
rekening dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de BTW. 

artikel 8: Bijzondere bepalingen: 
• Er kan geen toelage worden bekomen indien de lengte van de 

toegangsweg minder dan 10 meter bedraagt; 
• Voor het berekenen van de toelage worden de eerste 10 meter niet in 

aanmerking genomen; 
• De toelage wordt slechts éénmaal bekomen voor dezelfde 

toegangsweg; 
• De opmetingen zullen gebeuren door de gemeentelijke technische 

dienst die terzake bevoegd is; 
• Er wordt geen tussenkomst verleend voor werken aan koeren aan 

hofplaatsen. 

artikel 9: Met het oog op de toepassing van dit gemeentelijk reglement zullen de nodige 
kredieten jaarlijks in de gemeentebegroting worden ingeschreven. 

artikel 10: Dit reglement wordt van kracht op datum van zijn goedkeuring. 

artikel 11: Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving aan de Heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen worden opgestuurd. 
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VERKEER 

 
   15   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Weststraat, Nieuwstraat en Doelstraat 

De Raad, 

Gelet op de goedkeuring door de raad op 16 december 2003 van het ontwerp van de 
herinrichting in de Weststraat; 

Gelet dat het bevel van aanvang der werken gesteld werd aan de aannemer Devaere 
uit Dentergem op 4 oktober 2004; 

Overwegende dat het ontwerp de aanleg omvat van een weg uitgerust voor 
éénrichtingsverkeer; 

Gelet op het conform verklaard mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat een aanpassing van het kruispunt Doelstraat/Nieuwstraat nodig is 
voor de vlotte afhandeling van het verkeer en duidelijke afbakening van de verschillende 
snelheidszones; 

Gelet op aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat, Doelstraat 
en Nieuwstraat, opgemaakt door de verkeersdienst van de politiezone MIDOW; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat, Nieuwstraat 
en Doelstraat wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, FOD Mobiliteit en Vervoer, Aarlenstraat 
104 te 1040 Brussel. 

 

LOKALE ECONOMIE 

 
   16   Goedkeuring premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en 
handelshuizen 

De Raad, 

Overwegende dat het toekennen van een premie op het vestigen, moderniseren en 
vernieuwen van winkels en handelshuizen bijdraagt tot de ondersteuning van de lokale economie; 

Overwegende dat met deze subsidiemaatregel ter ondersteuning van de lokale 
economie tevens een sociale doelstelling gerealiseerd wordt, met name dat lokale zelfstandigen 
aldus aangespoord worden hun winkel of handelshuis beter toegankelijk te maken voor personen 
met een handicap; 

Overwegende dat met deze subsidiemaatregel ter ondersteuning van de lokale 
economie tevens een huisvestingsdoelstelling gerealiseerd wordt, met name dat lokale 
zelfstandigen aldus aangespoord worden om bewoning boven of achter hun winkel of handelshuis 
mogelijk te maken of te verbeteren; 

Overwegende dat op begrotingsartikel 922 07/331-01 van de begroting 2005 een 
budget van 12.395 euro werd voorzien; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2003 tot toetreding tot de 
“Huisvestingsdienst regio Izegem (Izegem, Ledegem, Ingelmunster en Oostrozebeke - vereniging 
volgens de wet van 08 juli 1976); 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 
december 2003 waarbij een hervorming van het premiebeleid in overweging genomen zou worden, 
na analyse van het premiebeleid in de stad Izegem en de andere gemeenten die deel uitmaken van 
de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 

Gelet op de ondersteuning van het premiebeleid door de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem; 
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Gelet op het voorstel van reglement betreffende een premie op het vestigen, 
moderniseren en vernieuwen van winkels en handelshuizen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement betreffende een premie op het vestigen, moderniseren en 
vernieuwen van winkels en handelshuizen wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit reglement treedt in werking vanaf datum van onderhavige beslissing. 

 

OCMW 

 
   17   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2005-2007 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2005 van het OCMW 

Mijnheer de burgemeester, 
Mevrouw en heren schepenen, 
Mijnheer de gemeentesecretaris, 
Dames en heren gemeenteraadsleden, 
Dames en heren van de pers, 

Hierbij heb ik het genoegen u het budget 2005 en het meerjarenplan 2005-2007 van het OCMW 
voor te stellen. 
Ik kan u ook mededelen dat, zowel in het overlegcomité van maandag 20 december 2004, als in de 
OCMW-raad van maandag 22 december 2004 het meerjarenplan 2005-2007 en het budget 2005 
unaniem werd goedgekeurd. 

Uiteraard is het meerjarenplan 2005-2007 een bevestiging en vervolg van het vorige 
meerjarenplan. Er dienden wel enige aanpassingen te gebeuren t.o.v. het meerjarenplan 2004-
2006, als gevolg van het feit dat vanaf 2006 het nieuw OCMW-gebouw in gebruik zal zijn. 
Dit brengt met zich mee dat er een verhoogde kost zal zijn, met name, meer verbruik in 
verwarming, elektriciteit, onderhoud, enz. 
Het is ook zo dat we met het nieuwe gebouw een andere aanpak van werken zullen invoeren. We 
gaan namelijk naar een 1-loketfunctie over met als gevolg dat er een loketbeambte aangeworven 
zal moeten worden. 

Het gemeentelijk aandeel 2005 bedraagt 725.000 euro (zie blz. 12) of 29.246.428 BEF (dit is het 
bedrag dat voorzien was in het meerjarenplan 2004-2006. Dit komt neer op een last per inwoner 
van 65,75 euro of 2.757 BEF. 
Voor 2006 is 771.000 euro of 31.102.063 BEF voorzien. Dit is een verhoging t.o.v. het 
meerjarenplan 2004-2006 met 31.000 euro. 
2007 ligt in het verlengde daarvan, nl. 793.000 euro of 31.989.541 BEF. 

Opmerking 
Door de stijgende loonkost, nl. indexaanpassing wedde in mei van ieder jaar, toekenning 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, derde weddenschaal tijdelijk personeel, en de 
uitbreiding van het personeel, nl. 1 administratief medewerker, is de stijging van het gemeentelijk 
aandeel zeker te verantwoorden. Die administratief medewerker werkt gedeeltelijk voor de dienst 
dienstencheque en gedeeltelijk voor de boekhouding, die alsmaar complexer wordt. 

Wat zijn de opties voor de komende jaren: 

Serviceflatgebouw 

• Vernieuwen van de folie in de vijver (verschillende lekken vastgesteld) 
Dit punt was verleden jaar ook al in het meerjarenplan voorzien, maar door het feit dat de 
subsidietoezegging op zich liet wachten, konden we de werken nog niet laten uitvoeren. Op 21 
december 2004 werd de toezegging van de subsidie van 69.645,08 euro (75% van de 
kostprijs) en de goedkeuring van het project ontvangen. 
Daardoor kan er nu in het voorjaar uitgekeken worden om de werken te laten uitvoeren. 
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• We zijn ook volop bezig het gebouw een grondige opknapbeurt te geven, met name de ramen 
een nieuw laag verf en de inkomhall een nieuw kleurtje. Het is ook de bedoeling om de 
inkomdeuren aan te passen voor mensen met een handicap (indien mogelijk automatische 
deuren). Dit was een van de pijnpunten waar de Werkgroep Toegankelijkheid ons op wees. 

• Het is de bedoeling om via de verschillende clubs (petanque, kaartersclub, 
postzegelverzamelaars) de leefsfeer goed te houden. 

Diensten ten huize 

• Dienst Gezinshulp 
Het is zo dat er in 2002 een kwaliteitshandboek werd opgemaakt. We zullen dit 
kwaliteitshandboek in het komend jaar nog evalueren en eventueel aanpassen zodat we een 
nog betere service aan ons clienteel kunnen aanbieden. 

• Algemeen 
Om de nadelen van de vergrijzing te kunnen opvangen, zijn wij nog altijd lid van het 
samenwerkingsinitiatief zorgenbemiddeling van de regio Izegem-Ingelmunster-Lendelede. Dit 
initiatief maak het mogelijk om voor sommige thuisverblijvenden een zorgenplan op te maken, 
dit in samenwerking met alle zowel openbare als private diensten en instellingen. Dit heeft als 
voordeel dat er maar één maal een sociaal onderzoek moet gebeuren. We gaan proberen om 
dit jaar nog meer aandacht te besteden aan die vorm van samenwerking zodat de mensen van 
Ingelmunster een nog betere hulp op maat krijgen. 

• Cijfergegevens diensten (zie blz. 11) 

 provisie resultaat 2004 provisie resultaat 2005 

Gezinshulp -68.934 euro -64.002 euro 

Maaltijden -11.274 euro -14.766 euro 

Poetsdienst -150.941 euro -174.136 euro 

Mindermobielencentrale -1.113 euro -1.125 euro 

Bejaardenwoningen 11.186 euro 10.370 euro 

Dienst personenalarm 699 euro 253 euro 

Dienst dienstencheque 25.722 euro 19.933 euro 

Resultaat totaal -195.655 euro -223.473 euro 

• We hebben in 2003 ook een erkenning gekregen om met de Dienst dienstencheque te starten. 
Ik kan u mededelen dat we voor het ogenblik 164 klanten hebben. We stellen ook reeds 16 
voltijdse equivalenten contractuele technische beambten te werk. Dit heeft voor die personen 
(24) ook een meerwaarde, daar ze nu een volwaardig arbeidscontract hebben. 
In 2004 hebben we ook een samenwerking afgesloten met het PWA (4 personen halftijds) die 
ondertussen ook gestart was met een dienstencheque-onderneming. Waarom en wat betekent 
die samenwerking? Omdat we vonden dat 2 dienstencheque-ondernemingen in hetzelfde 
gebouw gevestigd, voor de mensen van Ingelmunster zeer onduidelijk zou zijn, is er gekeken 
hoe we konden samenwerken. Met als resultaat dat de twee dienstencheque-bedrijven als één 
bedrijf samensmelten naar de bevolking toe. Uiteraard blijven de 2 bedrijven zelfstandig 
bestaan wat betreft de afrekening  naar de overheid toe. De verschillende taken die een 
diestencheque-bedrijf met zich meebrengt worden onderling verdeeld. Bijvoorbeeld de intakes 
gebeuren door de PWA, de werkverdeling en de permanentie gebeuren door het OCMW en de 
administratie rond het personeel word dan weer elk afzonderlijk gehouden. 
Het is zo dat het cliënteel van de Dienst dienstencheque vooral jonge mensen zijn. Op die 
manier komt het OCMW vanuit een gans andere hoek naar buiten, wat drempelverlagend 
werkt in het algemeen. 

Sociale dienst 

• Momenteel bestaat de sociale dienst uit 7 voltijdse equivalenten. 

• Het is de bedoeling van het OCMW om mensen via tewerkstelling een eigen inkomen te laten 
verwerven en zo het aantal leefloners te laten verminderen, wat voor het ogenblik tijdelijk 
zeer moeilijk is daar de economische toestand momenteel minder goed is. 

• Niettegenstaande dit gegeven wordt vanuit de sociale dienst met veel ijver gewerkt om zoveel 
mogelijk mensen aan een job te helpen. 
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Enkele cijfergegevens leefloners 

 aantal kostprijs per maand 

per 1 januari 2000 32 12.530,00 euro 

per 1 januari 2001 19 6.778,00 euro 

per 1 januari 2002 18 7.263,51 euro 

per 1 januari 2003 18 6.174,94 euro 

per 10 december 2003 18 7.229,81 euro 

per 1 januari 2005 10 5.023,40 euro 

Daarom willen we ons verder inspannen om via de lokale werkwinkel Izegem-Ingelmunster zoveel 
mogelijk mensen aan een job, op maat van de klant, te helpen. 

In dit kader hebben we in 2004 een ESF (Europees Sociaal Fonds)-project goedgekeurd gekregen 
voor Ingelmunster. 
Het is zo dat de meeste van de ESF-projecten naar de grootsteden gaan, maar wie niet waagt, niet 
wint. Dit project houdt in dat we extra aandacht kunnen besteden aan mensen om ze aan het werk 
te helpen en een opleiding te geven. 
Dit project heeft een looptijd van 3 jaar en gedurende die periode kunnen we op jaarbasis een 
subsidie krijgen van max. 112.267 euro (= 15 personen) voor tewerkstelling en 15.053 euro voor 
begeleiding (= 26 personen). 
Door dit project hebben we ook 2 maatschappelijke werkers extra kunnen aanwerven voor de 
duurtijd van het project. 
Met dit project kunnen we de mensen zonder werk, vooral OCMW-klanten van Ingelmunster, nog 
beter begeleiden naar een tewerkstelling toe. 

Vreemdelingen 

Momenteel hebben we 9 kleinschalige opvangtehuizen verspreid over de gemeente met in totaal 
een opvangcapaciteit van 54 asielzoekers. 
Ieder opvangcentrum is zeer kleinschalig zodat het geen overlast voor de omgeving betekent. 

Voor wat de integratie van die mensen betreft, werken we nauw samen met de scholen, het 
kringloopcentrum van Izegem en staan we ook in voor Nederlandse les. 

Om dit alles te bekostigen ontvangen we per dag 31,61 euro per persoon, net zoals bijvoorbeeld 
het Rode Kruis in de grote opvangcentra. Niet bezette plaatsen worden vergoed aan 18,97 euro of 
60%. 

Huisvestingsdienst 

Met de gemeente en het OCMW we ook toegetreden tot de huisvestingsdienst regio Izegem, dit 
samen met de gemeenten Izegem, Ledegem en Oostrozebeke. 

We willen die samenwerking dit jaar nog verder uitbouwen met het oog om het 
woningpatrimonium van onze gemeente te verbeteren zodat iedereen over een volwaardige woning 
kan beschikken. 

Dienst rechtshulp 

Ons OCMW is nog altijd, samen met andere OCMW’s, aangesloten bij een samenwerkingsverband 
rond rechtshulp. Dit heeft zijn voordeel dat we met meerdere OCMW’s een beroep kunnen doen op 
1 jurist, die maandelijks ook ter plekke komt, die de specifieke materie rond schuldbemiddeling 
goed beheerst. 

OCMW aandeel gemeentefonds 

Het budget houdt rekening met het aandeel dat voor het OCMW vastgelegd is op 63.000 euro (zie 
blz. 13). Dit bedrag wordt onder andere aangewend voor: 

• bijkomende tewerkstelling art. 60 § 7 20.000 euro; 

• Huisvestingsdienst regio Izegem 8.904 euro; 
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• saldo wedde maatschappelijke werker 11.096 euro 
via fondsen elektrisch en gas bijkomend 37.184 euro; 

• aankoop grond bejaardenwoning Nieuwstraat 23.000 euro. 

Patrimonium 

• Huizen Lammekensknokstraat 
In 2004 zijn we begonnen met de werken aan de huizen in de Lammekensknokstraat. 
Ondertussen zijn we aan de afwerkingsfase beland. Indien alles volgens schema verloopt, 
zouden we tegen eind maart, begin april klaar moeten zijn met de werken. 
Na deze realisatie hebben we opnieuw 2 woningen die voldoen aan de huidige woonnormen. 
Uiteraard zijn dit huizen die als sociale woning zullen verhuurd worden. 

• Nieuw ocmw gebouw(zie blz. 8) 
In het meerjarenplan 2004-2006 was voorzien dat we in het najaar van 2004 zouden beginnen 
met de werken, wat ook is gebeurd. Zoals u reeds gezien hebt, zijn we nu volop bezig met de 
opbouw van het nieuw gebouw. Als alles goed gaat (bijv. weinig vorst- of regenverlet, enz.), 
plannen we om eind dit jaar, begin volgend jaar klaar te zijn met het nieuwe OCMW-gebouw 
of Sociaal Huis. 

Graag zou ik ook nog een woordje uitleg geven waarom we het voormalig KBC-gebouw uiteindelijk 
afgebroken hebben. 
Het nieuw gebouw werd ontworpen zonder rekening te houden met het bestaand gebouw. Eenmaal 
het gebouw ontworpen, hebben we onderzocht wat moest aangepast worden van het bestaande 
gebouw. Als we de zolder wilden gebruiken als archief moesten we het dak wegnemen, want de 
constructie was te laag en het dak vertoonde ook reeds enkele gebreken. Daarbij stelden we vast 
dat de bovenste gewelven niet sterk genoeg waren om dienst te doen als archief. Dit betekende 
een bijkomend gewelf met als gevolg meer gewicht, waardoor ook de draagkracht van de fundering 
moest herbekeken worden. 
Een ander argument (en niet minder belangrijk) betreft de toegankelijkheid van het nieuwe 
gebouw. In een bestaand gebouw kunt u niet alles wegbreken wat je wil, immers de dragende 
elementen moeten behouden blijven. Ook de hoogte van de vloerpeilen speelde een rol wat betreft 
de toegankelijkheid voor andersvaliden. 
Iedereen weet dat bij verbouwingswerken altijd nog extra kosten opduiken, waardoor we er 
tenslotte van overtuigd waren dat het goedkoper was af te breken, dan aan te passen. 

Als afsluiting geef ik u nog een financieel overzicht van de geplande nieuwbouw: 

Kostprijs Raming 1.500.000 euro 

Financiering verkoop patrimonium 134.000 euro  

 saldo Sociaal 
Impulsfonds 

176.366 euro  

 opname reserve 256.634 euro  

 opname resultaat LOI 450.000 euro  

   1.017.000 euro 

 lening LOI 133.000 euro  

 lening 350.000 euro  

   483.000 euro 

   1.500.000 euro 

Hiermee hoop ik dat u wat meer inzicht hebt over het meerjarenplan 2005-2007 en het budget van 
het OCMW. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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ONDERWIJS 

 
   18   Princiepsbeslissing tot het oprichten van een schoolraad voor de gemeentelijke 
basisscholen ‘de Wingerd’ en ‘de Zon’ 

De Raad, 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004: Lokale 
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs; 

Overwegende dat de huidige mandaten van de participatieraad normaliter aflopen op 
31 maart 2005; 

Overwegende dat vanaf 1 april 2005 de schoolraad in de plaats komt van de 
participatieraad; 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij 
door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad; 

Overwegende dat er uiterlijk tot 30 september 2004 de mogelijkheid is geboden om de 
oprichting van een ouderraad en een pedagogische raad te vragen en dat hiervan geen gebruik is 
gemaakt; 

Overwegende dat de schoolraad bijgevolg door verkiezingen zal worden samengesteld; 

Gelet op het advies van de participatieraad van 15 december 2004; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid art. 117 en 135; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Een schoolraad op te richten voor de onderwijsinstellingen ‘de Wingerd’ en ‘de Zon’ 
conform art. 9 van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school 
en de Vlaamse Onderwijsraad. 

 
   19   Vaststellen van het aantal mandaten per geleding in de schoolraad 

De Raad, 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad. 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij 
door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad; 

Overwegende dat de schoolraad ingevolge voorgaande beslissing van de 
gemeenteraad door verkiezingen zal worden samengesteld; 

Overwegende dat het aangewezen is aan te geven uit welke geledingen de schoolraad 
zal samengesteld worden en over hoeveel mandaten deze geledingen in de schoolraad zullen 
beschikken; 

Gelet op het advies van de participatieraad van 15 december 2004; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid art. 117 en 135. 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen: 
- ouders; 
- personeel; 
- lokale gemeenschap. 

artikel 2: Bij de oprichting van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten drie per 
geleding. 

artikel 3: Bij de vernieuwing van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten drie per 
geleding. 
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   20   Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het personeel 

De Raad, 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid; 

Gelet op voorgaande beslissing tot instelling van een schoolraad; 

Overwegende dat er geen pedagogische raad bestaat binnen het gemeentelijk 
basisonderwijs; 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de 
geleding van het personeel samen te stellen; 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedure 
bepaalt; 

Gelet op het protocol van akkoord in het ABOC van 14 december 2004; 

Gelet op het advies van de participatieraad van 15 december 2004; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 135; 

Gelet op het ontwerp van verkiezingsreglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, wordt goedgekeurd. 

 
   21   Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van de ouders 

De Raad, 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid; 

Gelet op voorgaande beslissing van de raad tot oprichting van een schoolraad; 

Overwegende dat er geen ouderraad bestaat binnen het gemeentelijk basisonderwijs; 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de 
geleding van de ouders samen te stellen; 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedure 
bepaalt; 

Gelet op het advies van de participatieraad van 15 december 2004; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 135; 

Gelet op het ontwerp van verkiezingsreglement; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders wordt goedgekeurd. 

 

SPORT 

 
   22   Regionaal Sportoverleg (RSO) – aktename jaarverslag 2004 en jaarprogramma 
2005 

De Raad, 

Gelet op het feitelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tielt, Ardooie, 
Ingelmunster, Dentergem, Izegem, Pittem, Ruiselede, Wingene, Meulebeke en Oostrozebeke met 
betrekking tot het regionaal sportoverleg, dit sedert 06/12/1983; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2003 tot goedkeuring 
van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “Regionaal Sport 
Overleg – R.S.O.” 

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

Overwegende het jaarverslag 2004 en het jaarprogramma 2005; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt kennis van het jaarverslag 2004 en het jaarprogramma 2005. 

 

JEUGD 

 
   23   Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de 
stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van de 
gemeentebesturen die een jeugdruimtebeleid voeren als onderdeel van het jeugdwerkbeleid; 

Gelet op de goedkeuring van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 in zitting van 21 
september 2004; 

Gelet op het schrijven van de heer Vlaams Minister bevoegd voor jeugd van 13 
december 2004; 

Gelet op het gewijzigd ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 in bijlage; 

Gelet op het gunstig advies gegeven op de algemene vergadering van de 
gemeentelijke jeugdraad betreffende het vernieuwd ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het bijgevoegd ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 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. 

artikel 3: Het ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 wordt samen met dit 
gemeenteraadsbesluit ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Minister 
bevoegd voor jeugd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 15 
december 2004 

Verkeerssituatie kruispunt Gentstraat-Ringlaan en ongevallenstatistiek N50/N50d. 

Aangezien de heer Johan Mistiaen, raadslid, verontschuldigd is voor deze zitting wegens ziekte, 
beslist de heer Voorzitter zelf het bijkomend agendapunt toe te lichten op basis van het schrijven 
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van de heer Johan Mistiaen, raadslid, van 15 december 2004, hem hiervan in te lichten en hem 
tevens de kans te geven bij een volgende zitting om, indien gewenst, hier op terug te komen. 

Is het mogelijk dat de bevoegde schepen de gemeenteraad op de hoogte kan stellen wat betreft 
het aantal ongevallen op de N50d of de ringweg rond Ingelmunster, dit in de periode van juli 2004 
tot en met december 2004? 

Is het mogelijk dat de verkeerslichten niet aangepast zijn aan de verhoging van de snelheid op de 
ringweg? Het gaat hier dus over de verkeerslichten aan de Gentstraat. 

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

Het trajectproject N50-N50d, in samenwerking met het provinciebestuur West-Vlaanderen, heeft 
ons een aantal gegevens wat betreft ongevallen opgeleverd. 

N50 (Bruggestraat, via de ring naar de Kortrijkstraat) 
Uit de analyse van de ongevallen, geregistreerd door de politie, blijkt dat er van oktober 2003 tot 
oktober 2004 op de N50 veelal ongevallen met stoffelijke schade genoteerd werden (14 in totaal). 
Anderzijds werd er in die periode ook één ongeval met dodelijke afloop genoteerd en werden er 
toch ook 6 zwaargewonden en 16 lichtgewonden geteld. 

N50d (doortocht: Bruggestraat/Stationsstraat/Stationsplein/Kortrijkstraat) 
In diezelfde periode werden er op de N50d 28 ongevallen met stoffelijke schade vastgesteld. Ook 
op dit traject werd er één ongeval met dodelijke afloop genoteerd. Daarnaast werden er 1 
zwaargewonde en 14 lichtgewonden geteld. 

De twee spijtige dodelijke ongevallen bevestigen echter geen trend en bovendien moeten de 
oorzaken nog verder bepaald worden door de gerechtelijke diensten. 
De metingen leren ons dat er op dit kruispunt in de voorbije telperiode 3 ongevallen genoteerd 
werden, waarbij twee kopstaart aanrijdingen. Er is echter geen melding van ongevallen die 
veroorzaakt zijn van personen die op een of andere manier het rode licht genegeerd hebben. 

We willen als college echter ook benadrukken dat ieder slachtoffer er één te veel is en dat we alles 
in het werk proberen te stellen om het verkeer in onze gemeente zo veilig mogelijk te laten 
verlopen (waarover verder meer). 

Wat uw tweede vraag betreft, de timing van de verkeerslichten wordt zeer deskundig bepaald door 
de bevoegde diensten, namelijk de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest. Deze 
administratie is verantwoordelijk voor het opmaken van een zogenaamd V-plan, dat de wachttijden 
bepaalt. 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft echter opnieuw contact opgenomen met AWV 
met de vraag om de verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Gentstraat-Ringlaan nog eens 
grondig te evalueren en, indien nodig, de vereiste aanpassingen te doen. Ook de maximum 
toegelaten snelheid op de ring hebben wij opnieuw in vraag gesteld. 
Met een vroeger schrijven van het schepencollege hadden wij immers reeds gevraagd om de 
snelheid op de ring vanaf de grens met Hulste tot aan de grens met Meulebeke, ter hoogte van ’t 
Leestje, te beperken tot 70 km/u. 
Mede ondersteund door een schrijven van commissaris Samyn van de verkeersdienst, naar 
aanleiding van de resultaten van het trajectproject N50-N50d, hebben wij AWV bovendien 
gevraagd om het plaatsen van rood-licht cameras te overwegen. 

Bij verschillende politiecontroles op het rood-rijden – ook op dit kruispunt - moet er jammer 
genoeg vastgesteld worden dat bepaalde bestuurders ook hier het rood licht negeren, vooral 
komende uit richting Brugge of Kortrijk. De verkeersdienst heeft reeds meerder processen-verbaal 
opgemaakt. 
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Wij delen uw zorg om verhoogde veiligheid en zullen bij het Vlaamse Gewest verder aandringen om 
maatregelen te treffen als zou blijken dat deze zich inderdaad opdringen. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Geert Verstraete, raadslid, bij brief van 
31 december 2004 

Gemeentelijke ondersteuning van Zuid-Oost Azië. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Geert Verstraete, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

De ramp in Zuid-Oost-Azië beroert de ganse wereld. Vele tienduizenden doden en daarbij nog de 
miljoenen daklozen hebben gezorgd voor een bijna nooit geziene catastrofe. 
Wereldsolidariteit is de enige kans op uitzicht voor allen die het slachtoffer zijn geworden van deze 
natuurramp. 

Ik vraag dan ook aan het schepencollege en aan de gemeenteraad de overweging om ons aan te 
sluiten bij de hulpacties die worden opgezet en als gemeente een bedrag te schenken aan de 
hulporganisaties die werkzaam zijn om de nood te lenigen en om aan de slachtoffers een nieuwe 
toekomst te bieden. Een halve euro per inwoner of 5.000 euro in het totaal lijkt mij haalbaar. 

Ik vraag tevens het ondersteunen van gemeentelijke hulpacties van onze vrijwilligersorganisaties, 
door bijv. het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke gebouwen of zalen en door 
faciliteiten te bieden met betrekking tot de organisatie van dergelijke hulpacties. 

De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Trees Lapeere, schepen, die het volgende antwoord. 

Uw voorstel is inderdaad ten zeerste gewettigd, aangezien de enige kans tot heropbouw van het 
getroffen gebied bestaat in een bundeling van krachten en in een wereldwijde solidariteit, met 
menselijke, financiële en materiële ondersteuning. 
Het college stelt dan ook voor aan deze raad om een gemeentelijke gift van 5.000 euro te 
schenken aan de coördinatie van de hulpverlenende organisaties, via de rekening 12-12 van de 
aktie Tsoenami. 

Bovendien juichen wij ook de initiatieven toe die genomen worden door tal van verenigingen en 
organisaties, ook in onze gemeente, en stellen wij de gemeentelijke infrastructuur gratis ter 
beschikking voor deze initiatieven. 
Wij danken nu reeds de tot op heden gekende acties, namelijk de geldinzameling van de 
Ingelmunsterse Rode Kruis-afdeling, samen met andere Rode Kruis-afdelingen uit de regio, de 
hutsepotavond van Ziekenzorg op 18 februari 2005 in het jeugd- en ontmoetingscentrum, de 
kaarting van Unizo in het jeugd- en ontmoetingscentrum op 11 februari 2005, de inzameling van 
gebruikte kleding van het Vlaams Internationaal Centrum onder impuls van Chris en Sabine De 
Witte, zoon en schoondochter van collega Herman Dewitte en de benefietoptredens van de YOK-
friends en familiepark Aviflora op zaterdag 19 februari in zaal Aviflora. 
Ook de acties waarvan wij misschien nog niet in kennis werden gesteld, of die nog zullen 
georganiseerd worden, waarderen wij ten zeerste. 

Het College vraagt dan ook de goedkeuring aan de raad van een bijzondere gift van 5.000 euro 
voor de actie 12-12 Tsoenami. 

De heer Koen Geldof, raadslid, deelt mee, namens de Brug, dat dit zal goedgekeurd worden, maar 
vraagt tegelijkertijd aan het College om de beslissing uit breiden tot het jaarlijks ter beschikking 
houden van een bedrag van 5.000 euro voor eventuele rampen op de begroting onder 
ontwikkelingssamenwerking. 
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De heer Voorzitter antwoordt hierop dat, gelet op de budgettaire toestand en het onvoorspelbaar 
karakter van rampen, dit niet opportuun is om dit systematisch te voorzien, doch, dat in 
voorkomend geval en net als nu, ad hoc over een dergelijke bijdrage beslist kan worden. 

De Raad, 

Gelet op het voorstel van de heer Geert Verstraete, raadslid; 

Gelet op het antwoord van mevrouw Trees Lapeere; 

Overwegende dat op de eerstvolgende begrotingswijziging onder hoofdstuk 844/322 
een artikel gecreëerd zal worden met een bedrag van 5.000 euro als bijdrage voor de 
solidariteitsactie Tsunami 12-12; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Een bijdrage te storten voor de solidariteitsactie Tsunami 12-12 ten bedrage van 
5.000 euro. 

artikel 2: De nodige kredieten hiervoor te voorzien op de eerstvolgende begrotingswijziging. 

 
    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 18 
januari 2005 

Werking GECORO in 2004. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Ludwig Pillen, raadslid, die het volgende toelicht. 

De adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente, met name GECORO, was 
in het jaar 2004 bijzonder inactief. 
Wat kan de reden zijn dat er in 2004 geen enkele vergadering was, ondanks het feit dat er op 
gebied van ruimtelijke ordening toch één en ander gebeurde in onze gemeente? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Vandekerckhove, die het volgende antwoordt. 

Volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, heeft 
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening volgende wettelijke activiteiten: 
o ten eerste, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

In dit verband werden alle leden (inclusief plaatsvervangers) uitgenodigd naar een 
afzonderlijke infoavond voor leden van de GECORO en leden van de gemeenteraad op 29 juni 
2004. 

o ten tweede, adviseren van bijzondere plannen van aanleg 
In 2004 werden geen bijzondere plannen van aanleg voorgelegd voor advies aan de GECORO. 

o ten derde, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 
In de loop van 2004 werden geen nieuwe gemeentelijke verordeningen goedgekeurd of 
opgemaakt. Wel werd een gewestelijke verordening betreffende de lozing van hemelwater 
goedgekeurd. Deze verordening treedt in werking in de loop van 2005. Deze verordening zal 
in de eerstkomende zitting van de GECORO worden toegelicht. 

o ten vierde, op eigen initiatief adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen 
Door de GECORO werden in de loop van 2004 geen adviezen op eigen initiatief gegeven. 

Bijgevolg mag duidelijk zijn dat er wel degelijk een zitting van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening is geweest op 29 juni 2004. Deze zitting had dan wel de vorm van een 
infovergadering, maar het is niet noodzakelijk dat bij iedere zitting een advies wordt uitgebracht. 
Verder kan ook vastgesteld worden dat de activiteiten in het kader van ruimtelijke ordening niet 
zijn stilgevallen. Integendeel, het komende jaar 2005 zal de opmaak van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan verder gezet worden en zullen nieuwe bijzondere plannen van aanleg 
opgemaakt of goedgekeurd worden. 
Ook dan zal de GECORO opnieuw zijn taken kunnen vervullen. 
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Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    4   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
19 januari 2005 

Milieu- en natuurbeleidsplanning. 

Aangezien de bijkomende punten en vragen (met uitzondering van vraag 9), conform art. 97 van 
de NGW, niet vergezeld waren van een toelichtende nota, werd ervoor geopteerd om de 
verschillende vragen die rechtstreeks met elkaar betrekking hebben, samen te voegen, waardoor 
een duidelijk en coherent antwoord mogelijk is. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, met de vraag de punten 1, 
2, 3, 4 en 6 toe te lichten. 

De heer Wilfried Vanacker, raadslid, wenst het woord te verlenen aan de heer Robrecht Kindt, 
raadslid. 

De heer Voorzitter verhindert dit met de bemerking dat op dit ogenblik van de agenda de vragen 
aan de orde zijn die hijzelf ingediend heeft en die hijzelf dient toe te lichten. 

De heer Vanacker, raadslid, verzaakt zonder enige motivering aan het toelichten van de ingediende 
vragen en verzoekt de Voorzitter over te gaan tot vraag 9, zijnde het vierde toegevoegde punt van 
de heer Vanacker, raadslid. 

De heer Voorzitter dringt er bij de heer Vanacker, tot driemaal toe, op aan opdat hij, zoals in de 
agenda voorzien, zijn vragen zou toelichten aan de Raad. 

De heer Vanacker, raadslid, geeft aan dat hij dit niet doet, doch over wenst te gaan tot vraag 9. 

Bijgevolg op expliciet verzoek van de heer Vanacker, raadslid, worden de eerste drie toegevoegde 
punten van de heer Vanacker, raadslid, niet behandeld, doch wordt overgegaan naar het vierde 
toegevoegde punt van de heer Vanacker, raadslid. 

 
De heer Vanacker, raadslid, trekt de toegevoegde punten 5 en 6 terug, waardoor de heer 
Voorzitter overgaat tot het volgende punt van de agenda. 
 
    7   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
19 januari 2005 

Motie tot verzet tegen de sluiting van het station van Ingelmunster. 

Aangezien de bijkomende punten en vragen (met uitzondering van vraag 9), conform art. 97 van 
de NGW, niet vergezeld waren van een toelichtende nota, werd ervoor geopteerd om de 
verschillende vragen die rechtstreeks met elkaar betrekking hebben, samen te voegen, waardoor 
een duidelijk en coherent antwoord mogelijk is. 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, met de vraag zijn punt toe 
te lichten. 

De heer Wilfried Vanacker, raadslid, vangt aan met het toelichten van zijn punt. 

Hij verzoekt de raad, in tegenstelling met wat in de voorbereidende documenten werd gevraagd, 
namelijk een motie tot verzet tegen de sluiting van het station te Ingelmunster, een motie tot 
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behoud van het open blijven van de loketten in het station van Ingelmunster, ter goedkeuring voor 
te leggen aan de gemeenteraad om deze vervolgens te sturen aan de NMBS en de bevoegde 
Minister. 
Hij overhandigt ter zitting deze motie van behoud en geeft aan dat de motie van verzet als niet 
bestaand beschouwd moet worden. 

De heer Voorzitter reageert hierop met de mededeling dat hetgeen gebeurt in strijd is met art. 97 
van de NGW, aangezien de Raad door het uitdelen van documenten ter zitting en daar een 
stemming over te vragen, niet de gelegenheid kreeg dit uitgebreid te bestuderen. Om deze reden 
kan de motie niet behandeld worden door de raad in huidige zitting. 

Toch laat de heer Voorzitter toe aan de heer Vanacker om zijn motivatie voor de motie aan de raad 
toe te lichten, aangezien het onderwerp, nl. het al dan niet sluiten van de loketten in het station te 
Ingelmunster, een aangelegenheid is die de grootste bezorgdheid uitmaakt van het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan de heer Vercruysse, schepen van mobiliteit, die het 
volgende antwoordt. 

Wat het dossier omtrent een eventuele sluiting van het station Ingelmunster betreft kan ik u het 
volgende meedelen. 

In het najaar van 2003 liep via bepaalde persberichten het gerucht dat een aantal stations zouden 
gesloten worden uit besparingsoverwegingen. Dit betekende niet dat de treinen er niet meer 
zouden stoppen, maar wel dat de loketbediening en de aanwezigheid van NMBS-personeel zou 
stopgezet worden. Ook het station Ingelmunster werd daarin genoemd. 
Verontrust door dit gerucht, en bekommerd om een goede dienstverlening, heeft het 
Schepencollege op 1 oktober 2003 een brief gericht aan 3 instanties, namelijk aan de heer 
voorzitter van de Bond van Trein- Tram- en Busgebruikers, Frère-Orbanlaan 570 te Gent, aan de 
heer Karel Vinck, Gedelegeerd bestuurder van de NMBS en aan de heer Johan Vande Lanotte, Vice-
premie en Minister van Overheidsbedrijven, verantwoordelijk voor ondermeer de NMBS. 
In deze brieven heeft het Schepencollege zijn bezorgdheid omtrent dit gerucht verwoord, en 
gepleit voor een behoud van dienstverlening in het station Ingelmunster, weliswaar wetend dat de 
Europese Context van Liberalisering enerzijds en het beheerscontract tussen de NMBS en de Staat 
anderzijds, voorziet dat er een financieel evenwicht dient te zijn in de NMBS-boekhouding. 

In 2004 werd opnieuw, via de pers, een lijst van 41 stations bekendgemaakt waar de 
loketbediening zou worden stopgezet. Ingelmunster was niet meer in die lijst opgenomen. 
Bovendien reageerde de bevoegde Minister van Overheidsbedrijven onmiddellijk naar de NMBS-
directie toe met de opdracht dat geen enkel van die 41 stations mocht gesloten worden inzake 
bediening zonder overleg met de lokale gemeentebesturen. 

Sinds 1 januari 2005 werd de NMBS opgesplitst in 3 NV’s, namelijk de NMBS Holding, de NMBS, 
spooronderneming, waarin het reizigers- en goederenverkeer zijn ondergebracht en de NV Infrabel, 
verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur. De beheerscontracten voor deze 3 NV’s 
met de Federale Overheid zijn in opmaak, maar deze zullen zeker een invloed hebben op de 
personeelsopstelling in alle stations van het spoornet. 
De personeelsopstelling in het station Ingelmunster is voor het ogenblik de volgende. Tijdens 
weekdagen een loketbediende in voormiddag- en in namiddagdienst. Tijdens de weekends een 
bediende op zaterdag en een bediende op zondag. 
Het valt thans af te wachten hoe de nieuwe NMBS, en specifiek de spooronderneming New 
Passenger, die verantwoordelijk zal zijn voor het reizigersvervoer en voor de loketten en die vanaf 
1 januari 2006 operationeel wordt, zal staan tegenover de dienstverlening in de kleinere stations. 

Nieuwe methodes voor uitreiking van treinticketten zijn thans volledig in ontwikkeling (bijv. zelf 
afdrukken van een vervoerbewijs via de eigen computer, verkoop van bepaalde rittenkaarten in de 
dagbladwinkel, elektronisch betalen van een treinritje via een chip in bijvoorbeeld de nieuwe 
identiteitskaart, enz.). 
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In het licht van die ontwikkeling weet iedereen dat de huidige personeelsopstelling in het station 
Ingelmunster niet mogelijk zal blijven, en, uit economisch oogpunt, zal verminderd worden. 

Wij blijven er met het schepencollege naar streven om deze dienstverlening in het station 
Ingelmunster op een aanvaardbaar peil te behouden en zullen in die zin onze inspanningen 
tegenover de NMBS-directie verder zetten via onderhandelingen, en dit in de nieuwe context 
waarin de Spoorwegen verplicht worden te werken, zowel op Federaal als op Europees niveau. 

Uw motie zullen wij dan ook niet goedkeuren, gezien de concrete stappen die wij reeds in 2003 
hebben genomen en met positief resultaat en gezien onze overtuiging dat deze wijze van 
aanpakken – namelijk onderhandelen met de bevoegde directie van de spoorwegen - meer kansen 
biedt dan een motie van verzet of behoud zoals u ze thans voorlegt. 

Wij zullen als gemeenteraad en als Schepencollege echter nogmaals bij de Spoordirectie 
aandringen om de dienstverlening in het station Ingelmunster op een aanvaardbaar peil te houden. 
Maar niettemin danken wij u voor uw bezorgdheid voor de treinreizigers die via het station van 
Ingelmunster hun school, dagtaak of andere bestemming kunnen bereiken. Deze bezorgdheid is 
ook de onze! 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kindt, raadslid, die het volgende wenst mee te 
delen. 

De BRUG acteert dat de burgemeester apart ingediende punten opnieuw wil tot één punt 
samenvoegen en dus ingrijpt in de agenda. De BRUG vraagt de secretaris hierbij expliciet dit te 
willen notuleren in het verslag van de zitting. Omwille van deze ingreep vanwege de burgemeester 
in de agenda van de zitting heeft de BRUG zijn door Wilfried Vanacker toegevoegde punten 1 tot en 
met 8 teruggetrokken en betreurt dat er hierdoor opnieuw niet een antwoord komt op deze 
verschillende vragen. De BRUG verzocht de voorzitter van de raad daarom te willen overgaan tot 
het bespreken van het negende en laatste toegevoegde punt van collega Vanacker. 

Wat vraag 9 betreft geeft de heer Kindt, raadslid, aan dat een excellente dienstverlening in het 
station van Ingelmunster eveneens de bezorgdheid is van de BRUG waarbij hij aangeeft dat, indien 
de vraag van het gemeentebestuur naar de NMBS toe, ondersteund wordt door alle fracties van de 
gemeenteraad, deze vraag meer gewicht krijgt. 

De heer Voorzitter gaat hiermee akkoord en belooft dat, van zodra het schrijven aan de NMBS 
klaargemaakt is, de leiders van de fractie dit schrijven mede zullen kunnen ondertekenen. 

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

 
    8   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 19 
januari 2005 

Systematisch uitnodigen van gemeenteraadsleden naar recepties en andere feestelijkheden 
uitgaande van de gemeente. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, raadslid, die het volgende toelicht. 

De laatste tijd hebben tal van feestelijkheden plaatsgegrepen in de raadszaal van het 
gemeentehuis. Doordat wij, leden van de gemeenteraad, niet of te laat op de hoogte waren van de 
feestelijkheden, konden we niet aanwezig zijn. Aangezien wij ook graag aan de plezante momenten 
van het gemeenteraadgebeuren deelnemen, zou het voor ons erg handig zijn om systematisch 
(bijv. wekelijks) verwittigd te worden van de op til zijnde activiteiten. 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 
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Hetgeen u vraagt doen wij reeds. Wat de officiële recepties betreft uitgaande van de gemeente, die 
met andere woorden door de gemeente worden georganiseerd, worden alle gemeenteraadsleden 
steeds systematisch schriftelijk per brief uitgenodigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 11-
juliviering, de 11-novemberreceptie, officiële viering van een honderdjarige, andere gemeentelijke 
plechtigheden, enz. 

Daarnaast zijn er ook recepties die door private personen, families of door verenigingen worden 
aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor die recepties zijn het de 
initiatiefnemers zelf die instaan voor het uitnodigen van de personen die men in deze plechtigheid 
wenst te betrekken. Als gemeente nodigen wij dan zelf niemand uit. De meest voorkomende 
voorbeelden hiervan zijn de jubilea: 50, 60, 65 jaar getrouwd. 

Het spreekt voor zich dat een gemeenteraadslid steeds welkom is in dit gemeentehuis en dit voor 
elke gelegenheid of plechtigheid, ook voor deze door private personen gevraagde recepties. 
Niemand zal u ooit de toegang ontzeggen tot dit gebouw. Integendeel! 

Het schepencollege zal dan ook verder, zoals tot op heden gebeurt, en zoals u in uw punt vraagt, 
systematisch alle gemeenteraadsleden uitnodigen voor alle recepties en andere feestelijkheden 
uitgaande van de gemeente. Het staat u vanzelfsprekend vrij aanwezig te zijn bij elke receptie die 
wordt aangeboden. 

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

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 
Tenslotte legt de heer Voorzitter de vraag van de heer Rob Kindt, raadslid, tot amendering van het 
verslag van vorige zitting, ter stemming voor aan de raad. Met 13 stemmen tegen en 6 stemmen 
voor wordt beslist dat het verslag van de vorige zitting niet aangepast wordt en wordt 
goedgekeurd. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


