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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 november 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met ** ********* 20** om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 20 november 2007 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 november 2007 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

 
    1   Gemeenteraad – Huishoudelijk reglement goedkeuring aanpassingen 
Aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraad van 23 oktober 2007 werd aangekondigd dat een 
verduidelijking zou worden voorgesteld aan het huishoudelijk reglement met betrekking tot 
het indienen van toegevoegde punten door de raadsleden. 
Concreet betekent dit dat de deadline voor het indienen van punten wordt vastgelegd op de 
donderdag voor de gemeenteraad om 12:00 uur. Deze wijze van werken laat toe dat 
eventuele toegevoegde punten door de administratie verwerkt en verstuurd kunnen worden 
op donderdagnamiddag zodat iedereen deze punten ontvangt nog voor het weekend. Dit 
geeft de raadsleden de voldoende mogelijkheid om kennis te nemen van de toegevoegde 
punten. 
 
 
    2   Kennisgeving van het besluit van de gemeentesecretaris van 9 november 2007 tot 
overdracht van bevoegdheid tot handtekening 
Kennisgeving van een besluit van de gemeentesecretaris overeenkomstig art. 184 van het 
Gemeentedecreet. 
 
Het gefaseerd van kracht worden van de bepalingen van Gemeentedecreet heeft gevolgen 
voor het takenpakket van de gemeentesecretaris. Deze ontwikkelingen nopen tot een 
reorganisatie van het takenpakket om aan deze bepalingen tegemoet te komen. Dit besluit 



  

ligt in de lijn van deze reorganisatie en draagt tevens bij tot administratieve 
vereenvoudiging en het verkorten van administratieve doorlooptijden. 
 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    3   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007 – kennisname 
agenda 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van de WVI, zoals 
voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 
 
 
    4   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007 – kennisname 
agenda 
Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO overeenkomstig 
art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
 
 
    5   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van Gaselwest, zoals 
voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 
 
 
    6   Figga – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007 – kennisname 
agenda en goedkeuring van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van Figga, zoals voorgeschreven 
door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 
 
 
    7   Rio-act – goedkeuring overeenkomst met de VMW 
Goedkeuren overeenkomst met de VMW inzake Rio-act. 
 
Deze overeenkomst met de VMW moet gezien worden als een raamovereenkomst tussen de 
VMW en de gemeente Ingelmunster, waarop beroep kan gedaan worden bij de uitdagingen 
inzake rioleringsbeheer. 
Het is een kaderovereenkomst omdat erin de mogelijkheid geboden wordt tot 
samenwerking met de VMW inzake 7 activiteiten in functie van het rioleringsbeheer. 
Zo zal elk jaar naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen een overleg plaatsvinden met 
de VMW waarin verder invulling aan deze overeenkomst kan worden gegeven. 
Deze manier van werken biedt het voordeel dat de gemeente, aan de ene kant, nergens 
aan gebonden is, maar, aan de andere kant, indien zij dat nuttig en nodig acht, de VMW als 
competente partner kan inschakelen voor deze activiteiten tegen een marktconforme prijs. 
 
 

FINANCIËN 

 
    8   Goedkeuring van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van huisvuil 
Goedkeuring van de verhoging van de retributie verschuldigd voor het ophalen en 
verwerken van huisvuil vanaf 1 januari 2008 door verhoging van de prijs van de 
restafvalzak van 1,25 tot 1,50 euro/zak. 
 
Op 1 januari 2002 werd een systeem van diftar ingevoerd door middel van een te betalen 
restafvalzak. De retributie werd vastgelegd op 0,625 euro voor een kleine zak van 30 liter 
en 1,25 euro voor een rode of zwarte restafvalzak van 60 liter. Sinds de invoering van het 
principe “de vervuiler betaalt” werd de retributie van de restafvalzakken niet meer 
aangepast. Sinds 2002 is de gecumuleerde inflatie 13,2 %. In 2002 bedroeg de verhouding 



  

van de retributies ten opzichte van de kosten van de gemeentelijke bijdragen 1 op 2, in 
2006 was dit 1 op 3. Daarnaast is er ook het gewenningseffect waardoor het sorteergedrag 
van de burger afneemt. 
Bijgevolg is het aangewezen om de kostprijs van de restafvalzak te verhogen, enerzijds om 
de bijdrage van de burger in de afvalfactuur beter af te stemmen op de werkelijke kosten 
en anderzijds om het gewenningseffect te doorbreken en de burger te stimuleren om afval 
te voorkomen en goed te sorteren. 
 
 

OPENBARE WERKEN 

 
    9   Aanleg bufferbekken Lendeledebeek – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
provinciebestuur West-Vlaanderen 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en provinciebestuur van 
West-Vlaanderen met betrekking tot de geplande waterbeheersingswerken langs de 
Lendeledebeek. 
 
Het provinciebestuur voorziet de aanleg van een bufferbekken langs de Lendeledebeek. Er 
werd overeengekomen dat het gemeentebestuur zou instaan voor de nodige 
grondverwerving en ontwerpkosten, het Provinciebestuur voor de werken zelf en opvolging 
ervan. 
Raming gemeentelijk aandeel € 25.000. 
 
 
   10   Aanleg voetpad en DWA-riolering N357/Izegemstraat – goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Agentschap Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen met betrekking tot de geplande onderhoudswerken in de 
Izegemstraat. 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet de uitvoering van structureel onderhoud in de 
Izegemstraat. Deze omvatten het volledig vernieuwen van de fundering van de tweede 
weghelft, rechterkant richting Izegem. Daarnaast wordt de volledige toplaag van de weg en 
de deksels van de riolering vernieuwd. Naast het wegdek, wordt er ook een parkeerstrook 
en voetpad aangelegd kant pare nummers. Gezien de geplande werken en de toestand van 
de riolering, is het een ideaal moment om deze riolen te vervangen door een gescheiden 
stelsel. De werken voor de aanleg van het voetpad en DWA-riolering zijn een last van het 
gemeentebestuur. In het algemeen belang en uit technische noodzaak kunnen die werken 
best gezamenlijk uitgevoerd worden. 
Raming gemeentelijk aandeel € 230.000,00. 
 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 9 
november 2007 
Het betreft een vraag inzake de nood- en interventieplanning. 
 
1. Het Midwestoverleg steunt de Gouverneur in zijn acties om te verkrijgen dat de Minister 

van Binnenlandse Zaken zijn engagementen op dat vlak nakomt. 
2. De gemeentelijke veiligheidscel werd geïnstalleerd op 13 juli 2007 en leden van deze 

cel zijn: 
Voorzitter: Burgemeester De Clercq Jean-Pierre 
Ambtenaar noodplanning: Dhr. Decoopman Wim 
Discipline 1: Olt. Verhaeghe Geert, Brandweer Ingelmunster 



  

Discipline 2: Dr. Vanhoorebeeck D., spoedarts en Mevr. Vandenbulcke G., 
hoofdverpleegkundige spoed, St.-Jozefskliniek Izegem 
Discipline 3: Commissaris Samyn Jean-Marie, Politiezone MIDOW en DIRCO Dhoest Luc, 
Federale Politie Kortrijk 
Discipline 4: Kolonel Van der Eecken en Luitenant Vandegaer Rudy, Civiele Bescherming 
Jabbeke 
Discipline 5: Mevr. D’Hespeel Ilse, informatieambtenaar 
Deskundigen:Dhr. Vercruysse Yves, Schepen van communicatie, Dhr. Demasure José, 
bestuurssecretaris en Dhr. Vansteenkiste Rik, ICT-verantwoordelijke 

3. Deze veiligheidscel zal op geregelde tijdstippen samenkomen en in eerste instantie de 
risicoanalyse opmaken voor de gemeente Ingelmunster. Aan de hand van deze 
risicoanalyse zal men dan het ANIP en de nodige BNIP’s gaan opstellen. In een verdere 
fase zal er, met behulp van het ANIP, nagegaan worden in hoeverre dit plan sluitend is. 

4. Voor wat betreft de samenwerking van de diverse veiligheidscellen van de 
aangrenzende gemeenten bestaat er informeel contact. Informele contacten die, van 
zodra dat reglementair vereist zou worden, makkelijk geformaliseerd kan worden. 

5. De huidige website van de brandweer is inderdaad geen initiatief van het 
gemeentebestuur, maar wel van een vrijwillig lid van de brandweer Ingelmunster. Het 
is dus een volledig privé initiatief, zonder medewerking van het gemeentebestuur. Door 
tijdsgebrek en werkomstandigheden wordt deze website niet meer up-to-date 
gehouden. Er zal worden aangedrongen worden op een aanpassing van deze site of een 
verwijdering van het internet. 

 
 
    2.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 9 
november 2007 
Het betreft een vraag met betrekking tot de geïntegreerde politie. 
 
Antwoord Burgemeester. 
 
 
    3.  Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 9 
november 2007 
Het betreft een vraag met betrekking tot de gemeentelijke website. 
 
Ik vrees dat de heer Barbary de uitspraak dat er nog veel werk aan de winkel is begrepen 
heeft alsof de gemeente nog veel werk zou hebben om aan zijn wensen te voldoen. Niets in 
minder waar. 
Het onderhouden en stelselmatig verbeteren van de gemeentelijke website is een niet te 
onderschatten opdracht, die bovendien past in de integrale benadering van de externe 
communicatie, naast het infoblad, de nieuwsbrief en maatregel gerichte, directe 
communicatie. Het verwerven van het ‘anysurfer’-label was op dat vlak een erkenning van 
de inspanningen die werden gedaan voor de minder-valide doelgroep binnen de website. 
We wensen ons echter niet te laten afleiden van ons doel door de zeer steile ambities die de 
heer Barbary formuleert, namelijk het realiseren van een informatiebeleid op maat van de 
burger van Ingelmunster. 
 
 
    4.  Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 november 2007 
Het betreft een vraag over de verslaggeving van de gemeenteraadszittingen. 
 
Het antwoord op uw vraag is duidelijk geregeld in de artikels 33, 180 en 181 van het 
Gemeentedecreet. De procedure zoals daar in beschreven staat wordt heel stipt opgevolgd. 
Namelijk aan het begin van elke zitting geeft de voorzitter aan elk gemeenteraadslid de 
kans expliciet tussen te komen over de notulen. Het is verder aan de raad om te beslissen 
of daarop moet worden ingegaan. 



  

Wat het noteren van tussenkomsten betreft, stelt de jurisprudentie dat de notulen geen 
woordelijke of zelfs samengevatte weergave moet zijn van hetgeen in de gemeenteraad 
wordt gezegd. Het is zo dat enkel concreet uitgewerkte amendementen op 
beslissingsvoorstellen moeten worden opgenomen, samen met de stemming over deze 
amendementen. Bij commentaar en motieven over het stemgedrag daarentegen, hoeft dit 
niet. 
 
 
    5.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij brief 
van 14 november 2007 
Het betreft een opmerking met betrekking tot de toegankelijkheid van het onlangs 
heraangelegde OCMW-park. 
 
Bij het ontwerp van de herinrichting van het park aan de OCMW-serviceflats werd intensief 
samengewerkt met de werkgroep Toegankelijkheid die plannen heeft doorgelicht en ook de 
situatie ter plaatse heeft onderzocht. Er werd dus heel degelijk rekening gehouden met alle 
aspecten van de toegankelijkheid van de site voor minder-validen. 
We zullen echter toch uw opmerkingen laten onderzoeken en, indien dit mocht noodzakelijk 
zijn, de nodige ingrepen doen om de toestand verder te optimaliseren. 
 
 

Opgemaakt te Ingelmunster op 12 december 2007 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


