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De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting en of dit kan 
goedgekeurd worden. 
De heer Barbary stelt dat hij niet akkoord is met het verslag, zonder verder enige motivatie. 
Daarom vraagt de Voorzitter de stemming over de goedkeuring van het verslag. 
De stemming levert 18 stemmen ja en 2 stemmen nee. Daarmee is het verslag goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Gemeenteraad – Huishoudelijk reglement goedkeuring aanpassingen 

De Raad, 
Gelet op artikel 40 van het Gemeentedecreet, waarin aangegeven is welke bepalingen 

minstens in het huishoudelijk reglement opgenomen moeten worden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2007 houdende 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Overwegende dat, als gevolg van bepaalde discussies en betwistingen rond de 
toepassing van decreet en het huishoudelijk reglement, noodzakelijk is, het bestaande reglement 
aan te passen en te verduidelijken; 

Overwegende dat deze aanpassingen nodig zijn aan art. 1, § 4 – toevoegen van 
punten aan de agenda van de gemeenteraad door gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat de gemeenteraad traditioneel georganiseerd wordt op dinsdag; 

Overwegende dat de gemeenteraadsleden de mogelijkheid moeten hebben de 
toegevoegde punten vooraf grondig te kunnen bekijken en aldus het versturen van de aanvullende 
agenda voldoende vroeg moet gebeuren; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Art. 1, § 4 wordt aangepast als volgt: 

In het geval gemeenteraadsleden punten aan de agenda wensen toe te voegen worden deze, per 
brief of persoonlijk, bezorgd aan de gemeentesecretaris. 
Deze punten kunnen eveneens per elektronische post worden bezorgd ter attentie van 
secretaris@ingelmunster.be. Slechts nadat de gemeentesecretaris een bericht ter bevestiging van 
de ontvangst heeft verstuurd, mag worden aangenomen dat deze punten aan de agenda zullen 
worden toegevoegd. 
Deze punten kunnen eveneens worden bezorgd aan de centrale balie in het gemeentehuis tijdens 
de loketuren. Hiervoor zal het gemeenteraadslid een attest van ontvangst krijgen. 
De termijn voor het indienen van deze punten wordt bepaald op basis van het gemeentedecreet. 
Concreet betekent dit voor de gemeenteraad op dinsdag, dat de toegevoegde punten ingediend 
moeten zijn uiterlijk op de donderdag voor de gemeenteraad tegen 12:00 uur. 
Het bezorgen van toegevoegde punten is enkel mogelijk via de net beschreven manieren. 



 

 

 
    2   Kennisgeving van het besluit van de gemeentesecretaris van 9 november 2007 tot 
overdracht van bevoegdheid tot handtekening 

De Raad, 
Gelet op art. 184 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat een overdracht van bevoegdheid tot ondertekenen van afschriften 
voor eensluidend van gemeenteraad en schepencollege aan de dossierbeheerder bijdraagt tot 
administratieve vereenvoudiging en het verkorten van administratieve doorlooptijden; 

Gelet op het besluit van de gemeentesecretaris in dit verband; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad neemt kennis van het besluit van de gemeentesecretaris van 9 november 
2007. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    3   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007 – kennisname 
agenda 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 16 
oktober 2007 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 19 
december 2007; 

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

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van de WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2007 
2. Begroting 2008 
3. Strategisch plan 2007-2012 
4. Toetreding tot de Europese Groepering voor Territoriale samenwerking Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai 
5. Participatie in nv Bedrijvencentrum Regio Oostende 
6. Benoeming 3 leden raad van bestuur 
7. Mededelingen 

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

Gelet op het artikel 102, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 19 december 2007. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 19 december 2007, zal zijn stemgedrag afstemmen op 
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007 
goedkeuren. 

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

 
    4   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007 – kennisname 
agenda 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 



 

 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 23 
oktober 2007 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 17 
december 2007; 

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

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuren ondernemingsplan 
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2008; 
3. Goedkeuring begroting 2008 
4. Varia 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2007. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2007 zal zijn stemgedrag afstemmen op 
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007 
goedkeuren. 

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

 
    5   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 12 oktober 2007 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 19 december 2007 in Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur van 28 september 2007 vastgelegde agenda 
van voormelde Buitengewone Algemene Vergadering: 
1. a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris ter verantwoording van 

de wijziging aan het doel; 
b. Goedkeuring van de statutenwijziging en bijlagen; 

2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2008 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2008; 

3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het concreet voorstel van tekstuele aanpassing van de GASELWEST-statuten, 
dat door de raad van bestuur van GASELWEST werd goedgekeurd op 28 september 2007, alsook 
de commentaarnota’s, het bijzonder verslag met betrekking tot de doelwijziging (met staat van 
activa en passiva van 30 juni 2007 waarover de commissaris afzonderlijk verslag heeft 
uitgebracht), die als bijlage aan de aangetekende brief van 12 oktober 2007 ter kennis werd 
gebracht aan de gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de wijzigingen aan de statuten hun oorsprong vinden in 
verschillende elementen: 
 (ver)nieuw(d)e regelgeving: op het vlak van het vennootschappenrecht (verbetering van de 

vereffeningsprocedure), vrijmaking van de energiemarkt in Wallonië en de verzameldecreten 
elektriciteit en gas (inlassing van werkmaatschappij – regeling omtrent de openbare 
dienstverplichtingen van de WKK’s); 

 opmerkingen van de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas (VREG) naar aanleiding van de 
creatie van Eandis cvba, waarbij gewenst wordt dat de principes van beheersmatige 
onafhankelijkheid van de netbeheerder ook voor Eandis omschreven worden, dat de 
kwaliteitsvereisten met betrekking tot de dienstverlening moeten opgenomen worden in het 



 

 

doel en de exploitatieovereenkomst, en dat het takenpakket van de raad van bestuur en ook dat 
van Eandis moeten worden vervolledigd; 

 het inschrijven van bepalingen om naar aanleiding van recente uitspraken van het Europees Hof 
van Luxemburg de ‘in-house’ opdracht zo duidelijk en volledig mogelijk te omschrijven, met een 
versteviging van de band tussen de intercommunale en Eandis als gevolg, waarbij het erop 
neerkomt dat de raad van bestuur van de intercommunale de werking van Eandis aanstuurt 
alsof het zou gaan om eigen diensten die de eigen taken van de intercommunale uitvoeren; 

 het schrappen van de bepalingen met betrekking tot de vroegere activiteit 
kabelnetwerkparticipatie ingevolge de overdracht van deze activiteit aan de 
financieringsintercommunale; 

 herformulering van de modaliteiten inzake verplaatsing van installaties; 
 schrapping van alle overgangsbepalingen met als doel levering van elektriciteit en gas op Waals 

grondgebied, voor zolang er gebonden klanten zijn, wegens de volledige vrijmaking van de 
energiemarkt in Wallonië per 1 januari 2007; 

 diverse andere aanpassingen, de inschrijving van de mogelijke herziening van de winst van het 
vorige boekjaar, de verzekering van de continuïteit van de openbare dienstverplichtingen naar 
aanleiding van de beëindiging van de duurtijd van Gaselwest en de versoepeling van de 
betalingstermijnen voor facturen gericht aan gemeenten; 

Gelet op de brief van de VREG van 19 juli 2007 waarin bevestigd wordt dat de 
voorliggende statutenwijzigingen voldoen aan de door hen geformuleerde vereisten; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 19 december 2007. 

artikel 2: zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van wijzigingen aan de statuten en 
hun bijlagen van de intercommunale vereniging GASELWEST, zoals ter kennis 
gebracht aan de gemeenteraad 

artikel 3: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van GASELWEST op 19 
december 2007, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 4: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 5: onderhavige beslissingen aan de Toezichthoudende overheid over te maken 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ervan kennis te geven aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest (secretariaat), p/a Eandis, Guldensporenpark 
52 Blok I, 9820 Merelbeke. 

 
    6   Figga – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007 – kennisname 
agenda en goedkeuring van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Figga cvba; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 5 
november 2007 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 19 
december 2007; 

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

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op vermeld schrijven met alle bijhorende stukken, in het bijzonder de 
overwegingen van de Raad van Bestuur voor het beheer van de aandelen Telenet en met volgende 
agenda: 

1. Goedkeuring van de begroting 2008 
2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 
3. Beheer Telenetaandelen 
4. Bevestiging werkwijze toegestane leningen 
5. Statutaire benoemingen en vergoedingen 



 

 

Overwegende dat FIGGA voor de gemeente 4.125 aandelen Telenet beheert; 

Overwegende dat namens de gemeente aangehouden strategische participaties 
opgenomen werden in de boekhouding van FIGGA als toegestane lening; 

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

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkering te hechten aan de agenda, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2008. 

artikel 3: Akte te nemen van het verslag aangaande de voorziene activiteiten en de te volgen 
strategie 2008. 

artikel 4: Om de Raad van Bestuur van FIGGA te verzoeken de 4.125 Telenet-aandelen die 
FIGGA voor de gemeente beheert, op de beurs te verkopen met winst. De raad van 
Bestuur van FIGGA opdracht te geven de opbrengst uit deze verkoop hetzij te 
reserveren met het oog op herinvestering in de energiesector, hetzij aan te wenden 
ter realisatie van een stabiele dividendenpolitiek. 

artikel 5: Bevestigt de opname van de strategische participaties die namens de gemeente 
aangehouden worden, te verwerken in de gemeentelijke boekhouding als 
toegestane lening aan FIGGA. 

artikel 6: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene zitting van de algemene vergadering van Figga van 19 december 2007 op 
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 19 december 2007, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

artikel 7: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 
 - Figga, p/a Ravensteingalerij 3 b6, 1000 Brussel 
 - de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 

 
    7   Rio-act – goedkeuring overeenkomst met de VMW 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28 juni 2005 houdende goedkeuring 

van de ontwerpovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (afgekort 
VMW) en de gemeente Ingelmunster, betreffende de sanering van het door de VMW aan haar 
abonnees geleverde water. 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2005 een bijdrage voor opvang en transport van 
afvalwater (BOT) wordt aangerekend op de waterfactuur; 

Overwegende dat het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het 
afvalwater een verdere uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en het gemeentelijke rioleringsnet; 

Overwegende dat deze opdracht financiële, administratieve en technische 
inspanningen van de gemeente vereist, die best kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met 
een ervaren en gespecialiseerd bedrijf; 

Overwegende dat de VMW, in samenwerking met Aquafin, daarom een specifiek 
takenpakket voorstelt “takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke 
rioleringsstelsel”; 

Overwegende dat deze takenlijst 7 taken omvat, waaruit de VMW samen met de 
gemeente jaarlijks het dienstenpakket samenstelt, dat zal gelden voor het daaropvolgende jaar; 

Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en 
de gemeente Ingelmunster betreffende de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het 



 

 

gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Ingelmunster, met als bijlage de takenlijst voor de 
uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel, als bijlage van deze beslissing; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de 
gemeente Ingelmunster betreffende de uitbouw, het onderhoud en het beheer van 
het gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Ingelmunster, met als bijlage  
de takenlijst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel, 
goed te keuren. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing en de overeenkomst in tweevoud over te maken 
aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. 

 

FINANCIËN 

    8   Goedkeuring van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van huisvuil 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 42, 43 §2, 15° en 253 61, 3 in het 

bijzonder; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging I.V.I.O. voor het ophalen en verwerken van afval; 

Overwegende dat binnen de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. een ontwerp 
ondernemingsplan 2008-2013 is opgemaakt waarbij bepaalde opties worden genomen, zo onder 
meer verhoging van de prijs van de restafvalzak met 0,25 euro/zak tot 1,50 euro/zak; 

Overwegende dat ons bestuur de kosten voor het ophalen en verwerken van afval die 
door de gemeenschap worden betaald, wil beheersen en het aandeel dat de burger rechtstreeks in 
deze afvalfactuur dient te betalen wenst te verhogen, overeenkomstig het principe ‘de vervuiler 
betaalt’; 

Overwegende dat ter bescherming van het leefmilieu het noodzakelijk is om het afval 
tot een minimum te beperken; dat daarom door I.V.I.O. geopteerd wordt om het systeem van 
diftar in te voeren waarbij het principe wordt gehanteerd dat de vervuiler betaalt; 

Gelet op voorafgaande besprekingen tussen I.V.I.O. en afgevaardigden van het 
gemeentebestuur; 

Gelet op de informatievergadering van 12 november 2007 georganiseerd door I.V.I.O.; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten 
worden gehouden en dat hiervoor het vaststellen van deze retributie noodzakelijk is; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja, 2 stemmen nee en 6 onthoudingen 

artikel 1: Met ingang van 1 januari 2008 is een retributie verschuldigd voor het ophalen en 
verwerken van huisvuil. 

artikel 2: Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als 
volgt: 
- per rode huisvuilzak voor restafval van 30 liter:  0,750 euro 
- per rode huisvuilzak voor restafval van 60 liter:  1,500 euro 
- per zwarte huisvuilzak voor restafval (K)KMO’s van 60 liter: 1,500 euro 
- per blauwe PMD zak van 60 liter:    0,125 euro 

artikel 3: De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. te 
zorgen voor de verdeling van de huisvuilzakken in het I.V.I.O. werkingsgebied. De 
burgers bevoorraden zich bij de verdeelpunten, aangeduid door de gemeente in 
overleg met de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. 

artikel 4: De intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. zorgt ervoor dat de retributie-inkomsten, 
verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huisvuil, worden overgemaakt aan 
de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt op maandelijkse basis rekening houdend 



 

 

met het ingezameld gewicht per gemeente. De betaling aan de gemeente is 
vergezeld van de maandelijkse staat van het ingezameld gewicht per gemeente. 

artikel 5: De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken. 

artikel 6: Dit retributiereglement vervangt de voorgaande retributiereglementen betreffende 
afgifte van afvalzakken. 

artikel 7: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

OPENBARE WERKEN 

    9   Aanleg bufferbekken Lendeledebeek – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
met provinciebestuur West-Vlaanderen 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen op vraag van het 
gemeentebestuur van Ingelmunster, waterbeheersingswerken gepland heeft langs de 
Lendeledebeek WL.7.15; 

Overwegende dat voor de werken de nodige gronden verworven dienen te worden 
langs de Spoorwegstraat en er een ontwerp dient opgemaakt te worden; 

Overwegende dat overeengekomen werd dat de studiekosten en grondverwervingen 
gedragen zouden worden door het lokale bestuur; 

Overwegende dat het Provinciebestuur zal instaan voor de financiering, uitvoering en 
opvolging van de werken; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, om de waterbeheersingswerken aan de Lendeledebeek in algemeen belang 
samen uit te voeren met het provinciebestuur van West-Vlaanderen als opdrachtgevend bestuur; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur van West-Vlaanderen, 
om de waterbeheersingswerken langs de Lendeledebeek in algemeen belang samen 
uit te voeren, wordt goedgekeurd. 

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

 
   10   Aanleg voetpad en DWA-riolering N357/Izegemstraat – goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen structurele 
onderhoudswerken gepland heeft op de N357 Izegemstraat vak Ketenstraat/grens Izegem; 

Overwegende dat het aan te raden is ook een voetpad en een DWA riolering in dit deel 
van de straat aan te leggen; 

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

Gelet op het feit dat de aanleg van voetpaden en rioleringen een gemeentelijke 
bevoegdheid is; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het Agentschap Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen, om de onderhoudswerken in de Izegemstraat en de werken voor de 



 

 

aanleg van het voetpad en riolering ten laste van het gemeentebestuur in algemeen belang samen 
uit te voeren met het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen als opdrachtgevend bestuur; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen, om de onderhoudswerken in de Izegemstraat en de werken voor de 
aanleg van het voetpad en riolering ten laste van het gemeentebestuur in algemeen 
belang samen uit te voeren, wordt goedgekeurd. 

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

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 9 november 2007 

Nood- en interventieplannen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Sinds het verschijnen van het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen 
is er al heel wat gezegd rond dit thema. Een ramp valt immers niet te plannen, voorbereidingen 
wel. Aan de burgemeesters wordt door dit KB immers een niet te onderschatten 
verantwoordelijkheid gegeven. Zo werden alle burgemeesters uitgenodigd op een infosessie 
georganiseerd in het Provinciehuis Boeverbos en dit in samenwerking met de Algemene Directie 
Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en de Gouverneur. Ook onze burgemeester was op die 
infosessie aanwezig, zo blijkt uit de aanwezigheidsregisters in Boeverbos. Het was tijdens die 
infosessie de bedoeling om het KB op de noodplanning toe te lichten, met grote aandacht voor de 
verantwoordelijkheid van de burgemeesters en in het bijzonder hun aansprakelijkheid in reële 
situaties. Niettegenstaande het KB reeds dateert van 16 februari 2006 dienen de gemeenten nog 
evenwel nog steeds te wachten op het format van het ministerie. Die zou er normaal gezien 
moeten geweest zijn tegen halverwege 2007. 
Daarom stelt de Vlaams Belang-fractie volgende vragen. 
Heeft onze gemeente reeds aangedrongen op deze format? Zolang die format er niet is, blijven we 
in dit dossier immers ter plaatse trappelen. 
Voor het grondgebied Ingelmunster is er zoals wettelijk bepaald werd ook een veiligheidscel 
voorzien. Kunnen we een lijst krijgen van de personen die in deze cel zetelen, waarin ook personen 
moeten zetelen van de 5 verschillende disciplines? 
Welke initiatieven voorziet deze cel in de nabije toekomst? 
Niettegenstaande dit niet wettelijk bepaald is, zou het handig zijn dat de veiligheidscellen van de 
aangrenzende gemeenten samenwerken. Werd hierover reeds nagedacht? 
Op internet vonden we een webstek van onze brandweer terug(www.brandweer-ingelmunster.be). 
Deze webstek is niet up-to-date. De laatste actie van onze brandweer op deze webstek dateert 
immers nog van in 2003. De lay-out van deze webstek laat ons ook vermoeden dat deze webstek 
er niet kwam op initiatief van het gemeentebestuur. Wie nam hiervoor dan het initiatief? Op deze 
webstek merken we dat er geen telefoonnummer vermeld staat van onze lokale brandweer. Het 
spreekt voor zich dat dit een noodzaak is. Kan bij de webbeheerder aangedrongen worden op een 
aanpassing van deze site en een duidelijke vermelding van de noodnummers? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Via het Midwestoverleg dringen de gemeenten er bij de Minister van Binnenlandse Zaken op aan 
om de nodige concrete uitvoeringsbesluiten te bekomen. 
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 ondersteund door 
deskundigen:Dhr. Vercruysse Yves, Schepen van communicatie, Dhr. Demasure José, 
bestuurssecretaris en Dhr. Vansteenkiste Rik, ICT-verantwoordelijke. 
Deze veiligheidscel zal al haar wettelijk opgelegde verplichtingen nakomen. 
Binnen de 17 gemeenten van het Midwestoverleg is de wil tot samenwerken en uitwisselen van 
gegevens en ervaringen sterk aanwezig. 
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. 
Blijkbaar door tijdsgebrek en werkomstandigheden wordt deze website door de initiatiefnemers niet 
meer up-to-date gehouden. Er zal worden aangedrongen worden op een aanpassing van deze site 
of een verwijdering van het internet. 

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

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 9 november 2007 

Integratie politiediensten 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary die het volgende toelicht. 

Reeds verschillende malen stelde onze fractie in dit halfrond vragen over de veiligheid en 
criminaliteit in Ingelmunster. We zijn er ons terdege van bewust dat de criminaliteit in 
Ingelmunster onvergelijkbaar is met die in grootsteden, toch lezen we met de regelmaat van de 
klok in de media dat er voor de zoveelste keer een eigendom beklad werd met grafitti of 
beschadigingen werden aangebracht aan woningen. Zoals we reeds vroeger stelden wordt ook 
steeds meer ingebroken in onze Brigandsgemeente. Sedert het ontstaan van de politiezones 
kunnen we niks anders dan vaststellen dat onze politiediensten veel minder in het straatbeeld te 
zien zijn. Uiteraard komt dit omdat de beperkte politiepatrouilles een groter gebied moeten 
controleren, zeker tijdens het weekend. Ook de vele administratieve taken die onze politiemensen 
moeten vervullen zorgt voor een verzwakte aanwezigheid in het straatbeeld. Dit werd me in ieder 
geval bevestigd door verschillende politiemensen uit onze politiezone. Een zoveelste getuige 
hiervan waren de incidenten van zaterdagnacht 3 november j.l. in de Gravinnestraat – 
Oostrozebekestraat: Reclamepanelen van zelfstandigen werden beklad of vernield, bloembakken 
werden over het trottoir en straat leeggegooid. De incidenten werd door de winkeliers in verband 
gebracht met enkele gortige feestvierders van de fuif wat verderop in Don Bosco (nl. de ‘Pure 90’s 
fuif’). Op 5 november werd de gemeenteraadsvoorzitter door een lokale winkelier van dit incident 
op de hoogte gebracht. De winkelier vroeg de burgemeester naar een verhoogde politiecontrole 
tijdens weekends. Hieruit kunnen we dus besluiten dat de invoering van onze politiezone niet het 
verhoopte resultaat behaalt. De doelstellingen van de politiezone ogen blijkbaar mooi op papier, 
maar in de realiteit blijven de inwoners van de zone veelal op hun honger zitten. 
Daarom stelt de Vlaams Belang-fractie volgende vragen. 
Volgt de voorzitter, die in zijn functie als burgemeester deel uitmaakt van de politieraad, mijn 
bewering dat de politiezone niet echt het beoogde resultaat haalt? 
Heeft de burgemeester onze mensen ‘te velde’ (onze politiemensen) al eens gepolst over wat zij 
denken over de politiehervorming? Wat zijn zijn bedenkingen hierover en wat zal de burgemeester 
doen om de politiezone te helpen herwaarderen? 
Zal de burgemeester op de politieraad aandringen op een hogere politiecontrole in onze gemeente, 
zeker tijdens weekends en op plaatsen met verhoogd risico (fuiven)? 
Eventuele beweringen als daar zijn: ‘Ingelmunster wordt voldoende gecontroleerd’ staan in schril 
contrast met het aantal inbraken en vernielingen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

De korpschef en alle medewerkers van de politiezone Midow stellen alles in het werk om hun 
opgelegde taken naar behoren te vervullen. De politieraad en het politiecollege ondersteunt het 
ganse korps ten volle bij het uitvoeren van deze opdrachten, ondermeer door het voorzien in de 
nodige middelen inzake personeel en logistiek. Wij hebben er ten volle vertrouwen in dat ze deze 
taken ook in de toekomst ten zeerste zullen behartigen en uitvoeren.  

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

 

 
    3   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 9 november 2007 

Anysurferlabel 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

In het begin van deze legislatuur had ik het Schepencollege er reeds op gewezen dat de huidige 
gemeentelijke webstek niet goed toegankelijk was voor slechtzienden. Niettegenstaande onze 
webstek het ‘Anysurfer-label’ draagt blijft onze webstek zoveel maanden na datum nog steeds 
slecht toegankelijk voor slechtzienden, blinden, kleurblinden, ouderen en wie een auditieve of 
motorische handicap heeft. Verder constateren we dat onze gemeentelijke webstek nog steeds niet 
toegankelijk is voor kleine beeldschermen, zoals dat van een GSM of zakcomputer en is ze niet in 
iedere webverkenner bruikbaar (Internet Explorer, Firefox, Eudora, Safari zijn de meest gebruikte 
webverkenners). Hiermee beantwoordt onze gemeentelijke webstek dan ook niet aan de visie van 
de Europese Commissie die stelt dat ‘de voordelen van ICT binnen het bereik van een zo groot 
mogelijk aantal mensen op maatschappelijk, ethisch en politiek vlak moet worden gebracht’. 
Daarom stelt de Vlaams Belang-fractie volgende vragen. 
Niettegenstaande onze gemeente zo fier is op het Anysurfer-label gaf u enkele maanden geleden 
grif toe dat er nog werk aan de winkel was om de webstek toegankelijker te maken. 
Heeft de gemeente ondertussen al initiatieven genomen om onze gemeentelijke webstek 
toegankelijker te maken, sedert mijn tussenkomst? Indien ja, welke? M.a.w. Op welke manier werd 
de gemeentelijke webstek toegankelijker gemaakt? 
Wat zijn de initiatieven die onze gemeente in de toekomst hiervoor zal nemen? 
Een volgende stap na het behalen van het Anysurferlabel kan het behalen van het Euracert-label 
zijn. Dit is het Europese certificaat voor toegankelijke webstekken. Als er toch nog werk moet 
gemaakt worden aan de toegankelijkheid van onze webstek, kunnen we meteen proberen om naar 
dat Euracert-label toe te werken, want Ingelmunster legt toch graag de lat hoog, niet? 
Een virtuele bezoeker moet verschillende malen klikken vooraleer men het telefoonnummer van 
ons gemeentehuis terugvindt. Kan er voor gezorgd worden dat de adresgegevens en 
telefoonnummer meteen op de startpagina terug te vinden is? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij vrezen dat de heer Barbary de uitspraak, dat er nog heel wat 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. Er 
worden op dit punt door onze verantwoordelijken belangrijke inspanningen geleverd. 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. Deze inspanningen wensen wij ook in 
de toekomst verder te zetten.  

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

 
    4   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 november 2007 



 

 

Verslaggeving gemeenteraad 

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

Op welke manier wordt de verslaggeving van de gemeenteraad in Ingelmunster afgehandeld? 
De gemeentesecretaris stelt op voorhand een basis op die hij dan aanvult of wijzigt alnaargelang 
het verloop van de vergadering. De gemeentesecretaris stelt nà de gemeenteraad het verslag op. 
Controleert de voorzitter na het opstellen en net voor het bezorgen van het verslag eerst de 
verslaggeving? 
Zou het niet raadzaam zijn mochten de opmerkingen van de raadsleden die ze geven bij de 
agendapunten beknopt worden genoteerd in het verslag? 
Nu gebeurt het frequent dat raadsleden een opmerking formuleren over het agendapunt of een 
vraag om uitleg richten naar de bevoegde Schepen of voorzitter zonder dat daar achteraf iets over 
terug te vinden is in het verslag. We dringen hier dus niet aan op een woordelijk verslag, maar 
hadden de verslaggeving graag iets uitgebreider gezien. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

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 zeer stipt opgevolgd. 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.  

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

 
    5   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
brief van 14 november 2007 

Toegankelijkheid Ermitage en groenzone 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Verhamme, raadslid, die het volgende toelicht. 

Aan de Ermitage zie je regelmatig mensen sukkelen met hun rolwagen of hun looprek om naar het 
mooie watergebied te kunnen gaan. Helemaal vooraan is er een verlaagde drempel die je naar het 
watergebied kan brengen, maar rechtstreeks van de Ermitage of als je van de Dreef komt, lukt het 
niet. Het is belangrijk dat alle drempels verlaagd worden omdat er, naast mensen met een 
rolwagen, ook mensen met coördinatie-, concentratie-, geheugen- en gezichtsproblemen zijn die 
moeten kunnen genieten van de mooie natuur. Toegankelijkheid is maar echt mogelijk als alle 
obstakels weggenomen worden. Wat baat het als de Ermitage toegankelijk is door een hellend vlak 
als je van de Ermitage naar het rusthuis kan via een tunnel, maar daartussen drempels liggen. 

De Brug stelt een verlaging voor van alle drempels tussen de Ermitage en de groene waterpartij. 
Tevens vragen enkele bewoners van de Ermitage om de toegang ervan te egaliseren. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Verstraete, Voorzitter OCMW en schepen, die 
het volgende antwoordt. 

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. 



 

 

Aangeziend deze tussenkomst geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het 
volgende punt op de agenda. 

 
De heer W. Vanacker, raadslid, verlaat de zitting. 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 
 
 


