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OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

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

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

Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessies, ingediend door 
respectief: 

Croubels Willy Rodenbachstraat 11 Ingelmunster 

Wulbrecht Rafaël H. Consciencestraat 10 Ingelmunster 

Lefevre Daniel St.Michielsstraat 23/0024 Roeselare 

Hoorne Simonne Schoolstraat 40 Ingelmunster 

Nyffels Roger Bruggestraat 245 Ingelmunster 

Van Oost Helena Lammekensknokstraat 15 Ingelmunster 

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

Blok A lot 240 20 jaar € 200 Begunstigde Goderis Margareta 

Blok G lot 171 20 jaar € 200 Begunstigde Vantieghem Godelieve 

Blok G lot 206 20 jaar € 200 Begunstigde Pauwels Godelieve 

Blok 90 rij 3 lot 3 30 jaar € 450 Begunstigde Mahau Marcel 

Blok 90 rij 3 lot 4 30 jaar € 450 Begunstigde Robert Margareta 

Blok 95 rij 1 lot 7 30 jaar € 450 Begunstigde Vanovenacker Gerard 

Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een hernieuwing van een grafconcessie, 
ingediend door Freddy De Clerck, Schoolstraat 22 te Izegem met betrekking tot een begraafplaats 
met ligging blok F lot 154, voor een duur van 20 jaar, prijs 200 €, en als begunstigde Florent 
Vergote en Mathilde Van Pachtenbeke; 

Gezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde concessies te 
weigeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Croubels Willy Rodenbachstraat 11 Ingelmunster 
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Wulbrecht Rafaël H. Consciencestraat 10 Ingelmunster 

Lefevre Daniel St.Michielsstraat 23/0024 Roeselare 

Hoorne Simonne Schoolstraat 40 Ingelmunster 

Nyffels Roger Bruggestraat 245 Ingelmunster 

Van Oost Helena Lammekensknokstraat 15 Ingelmunster 

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

Blok A lot 240 20 jaar € 200 Begunstigde Goderis Margareta 

Blok G lot 171 20 jaar € 200 Begunstigde Vantieghem Godelieve 

Blok G lot 206 20 jaar € 200 Begunstigde Pauwels Godelieve 

Blok 90 rij 3 lot 3 30 jaar € 450 Begunstigde Mahau Marcel 

Blok 90 rij 3 lot 4 30 jaar € 450 Begunstigde Robert Margareta 

Blok 95 rij 1 lo t 7 30 jaar € 450 Begunstigde Vanovenacker Gerard 

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

 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

    2   Principe-beslissing – straatnaamgeving verkaveling NV Immotel en NV Vlasimmo 

De Raad, 
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1978 tot uitvoering van artikel 3 van het 

decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen; 

Overwegende dat krachtens genoemd decreet de bevoegdheid om de naam van de 
openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen uitsluitend de gemeenteraad toekomt en 
dat de raad enkel de procedure tot naamgeving of wijziging kan inzetten, onder de vorm van een 
principebeslissing; 

Gelet op de aan te leggen wegen in de vergunde verkaveling N.V. Immotel, begrepen 
tussen de Oliekouterstraat en de Doelstraat, en de aangelegde wegen in de vergunde verkaveling 
N.V. Vlasimmo, begrepen in het verlengde van de O.L.Vrouwstraat; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke culturele raad in zitting van 8 november 
2005; 

Gelet op het voorstel tot straatnaamgeving van het college van Burgemeester en 
Schepenen in zitting van 8 december 2005, waarin geopteerd wordt, aan de aan te leggen wegen 
in de verkaveling N.V. Immotel de benaming “Kloosterhof” te geven, naamgeving die verwijst naar 
de nabijgelegen hoeve in de Doelstraat 43; 

Gelet op het voorstel tot naamgeving van het college van Burgemeester en Schepenen 
in zitting van 8 december 2005, waarin geopteerd wordt, aan de aangelegde wegen in de 
verkaveling N.V. Vlasimmo de benaming “O.L.Vrouwstraat” te geven, daar deze wegenis zich als 
een zijtak opwerpt van de huidige O.L.Vrouwstraat; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De aan te leggen wegenis op de vergunde verkaveling N.V. Immotel, volgens 
bijgaand plan krijgt de volgende benaming: 
* Kloosterhof. 

artikel 2: De aangelegde wegenis op de vergunde verkaveling N.V. Vlasimmo, volgens 
bijgaand plan krijgt de volgende benaming: 
* O.L.Vrouwstraat. 
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PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Goedkeuring verhoging maaltijdcheques 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 4 december 2001 houdende 
toekenning van maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel voor het dienstjaar 2002 en volgende 
en goedkeuring reglement op de toekenning van deze maaltijdcheques; 

Overwegende dat sedert 1 mei 2005 (Gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2005) per 
gewerkte dag een maaltijdcheque werd uitbetaald ten bedrage van 3,5 euro (werkgeversaandeel: 
2,4 euro – werknemersaandeel: 1,1 euro); 

Gelet op CAO Lokale Besturen 2005-2007, waarbij een verhoging van de 
maaltijdcheques werd onderhandeld van 100,00 euro/jaar, zijnde een verhoging van 0,50 euro per 
maaltijdcheque 

Overwegende dat een verhoging van het tarief van de maaltijdcheques bijdraagt tot 
een verbeterde verloning van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat deze aanpassing kan ingaan op 1 januari 2006; 

Gelet op het overleg tussen het OCMW van Ingelmunster en de gemeente 
Ingelmunster op 19 december 2005; 

Gezien het dwingend karakter van deze bepaling van de CAO; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het bedrag van de maaltijdcheques wordt vanaf 1 januari 2006 als volgt 
vastgesteld: cheque van 4,00 euro (werkgeversaandeel: 2,9 euro – 
werknemersaandeel: 1,1 euro) per voltijds gepresteerde arbeidsdag. 

artikel 2: De nodige kredieten zullen hiervoor worden voorzien op de gemeentebegroting. 

 

POLITIE 

    4   Goedkeuring algemeen politiereglement 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 14 december 1789, aangaande het inrichten der 

gemeentebesturen, artikel 50; 

Gelet op het decreet van 16-24 augustus 1790, op de rechterlijke inrichting Titel XI, 
artikel 3; 

Gelet op het decreet van 19-22 juli 1791, op de gemeentelijke politie, artikel 8 tot 10; 

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op artikel 56 § 4 van de Wet van 26 juli 1971 op de agglomeraties en federaties 
van gemeentes; 

Gelet op de noodzaak de bepalingen van de verschillende politiereglementen te 
herzien en te coördineren, ten einde aan de huidige vereisten van politiezorg, georganiseerd 
binnen de politiezone MIDOW, te beantwoorden; 

Gelet op het voorgelegde ontwerp van algemeen politiereglement, uitgewerkt door de 
politiezone MIDOW; 

Overwegende dat inzake 3 aangelegenheden, met name regeling van de wekelijkse 
markt, ophaling van afvalstoffen en regeling inzake begraafplaatsen en lijkbezorgingsluiting, de 
lokale situatie van die aard is dat ze een eigen regeling behoeft die afwijkt van het voorstel van de 
politiezone; dat bijgevolg de politiereglementen en –verordeningen waarin deze aangelegenheden 
worden geregeld niet buiten werking worden gesteld; 

Overwegende dat met betrekking tot het sluitingsuur van drankgelegenheden een 
overgangsperiode wordt ingevoerd van 1 jaar, waarbij de bestaande regeling uitdooft tegen 31 
december 2006 en waarbij de regeling voorgesteld door de politiezone MIDOW in werking treedt 
vanaf 1 januari 2007; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het in bijlage gevoegde ontwerp van algemeen politiereglement wordt goedgekeurd 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    5   Bekrachtiging van het besluit van de heer Burgemeester van 1 december 2005 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 1 
december 2005 tot 9 januari 2006 naar aanleiding van de plaatsing van kerstverlichting 
door de FAMI 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 1 december 2005 waarbij een 

tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld te Ingelmunster vanaf 1 december 2005 tot 
9 januari 2006 naar aanleiding van de plaatsing van kerstverlichting door de FAMI; 

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 van 1 december 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld te Ingelmunster vanaf 1 december 2005 tot 
9 januari 2006 naar aanleiding van de plaatsing van kerstverlichting door de FAMI, 
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 

    6   Leningenprogramma voor het dienstjaar 2005 – vaststelling van de voorwaarden 
voor de opdracht, raming en keuze van de procedure 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117, alinea 1 en 

234, alinea 1; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot de overheidsopdrachten en 
tot bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in voege getreden op 1 mei 1997; 

Gelet op het KB van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en tot de concessies van openbare werken; 

Overwegende dat het leningenbesluit voor de financiering van de investering een 
financiële dienst betreft in de brede zin volgens bijlage 2, A, 6b van de wet van 24 december 1993; 

Overwegende dat het nodig is om een opdracht te geven met als voorwerp een lening 
zoals beschreven in artikel 1; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er zal een opdracht gegeven worden met als voorwerp het afsluiten van een 
leningenprogramma voor het financieren van een deel van de buitengewone 
uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2005. 

artikel 2: Het geraamde bedrag van de opdracht berekend conform het artikel 54 van het KB 
van 8 januari 1996 bedraagt 1.000.000,00 euro. 

artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegeven worden via een 
onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. 
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artikel 4: De voorwaarden van de opdracht zijn bepaald in het bestek in bijlage van dit 
besluit. 

 
    7   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 21 december 2004 van de gemeenteraad, goedgekeurd 
door de Heer Gouverneur, tot goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 
het dienstjaar 2005; dat een tarief van 1.400 opcentiemen vastgesteld werd; 

Overwegende dat met het oog op een gezond financieel beheer het noodzakelijk is de 
opbrengst van de opcentiemen te behouden, teneinde in de toekomst de financiële weerslag van de 
investeringen het hoofd te kunnen bieden; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117, 118 en 260; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 298 
en het artikel 464, 1°; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het W.I.B. 
voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 15 stemmen ja en 6 nee 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2006 worden 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
geheven. 

artikel 2: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
    8   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2006 

De Raad, 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle 
rendabele belastingen; 

Gelet op de beslissing van 21 december 2004 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2005; 
overwegende dat een tarief van 6,5% vastgesteld werd; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117, 118 en 260; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 465 
tot 470; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 15 stemmen ja en 6 stemmen nee 

artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2006 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op 
de personenbelasting van de personen, die op 1 januari van het jaar waarnaar het 
dienstjaar genoemd is, in de gemeente gedomicilieerd zijn. 

artikel 2: Het percentage van de belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 
6,5% van het gedeelte van de personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan 
de Staat verschuldigd is. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
    9   Goedkeuring algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 

Gezien de engagementen met betrekking tot het voeren van een doeltreffend 
milieubeleid; 

Gezien de financiële middelen die hiertoe noodzakelijk zijn; 
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Overwegende dat uit hoofde van de hierboven aangehaalde motivatie het noodzakelijk 
is een rendabele belasting in te voeren, teneinde verder een begrotingsevenwicht na te streven; 

Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Gelet op de beslissing van 21 december 2004 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2005; overwegende dat een tarief van 31,00 
euro vastgesteld werd; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja, 6 stemmen nee en 1 onthouding 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2006 wordt, ten behoeve van de gemeente, een milieubelasting 
geheven. 

artikel 2: De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar 
ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 

artikel 3: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder gezin: 
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 
b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door 
familiebanden gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid 
betrekken en er samen leven. 

artikel 4: De belastingaanslag wordt gevestigd ten laste van een gezinsverantwoordelijke, 
d.w.z. ten laste van één van de gezinsleden ouder dan achttien jaar, dat in het 
gezin zijn eigen belangen en desgevallend die van de medegezinsleden behartigt en 
zich als dusdanig tegenover derden kenbaar gemaakt heeft, als dusdanig optreedt 
of als dusdanig gekend is. 

artikel 5: De belasting wordt per woning en/of woongelegenheid vastgesteld op 31,00 euro 
voor het dienstjaar 2006. 

artikel 6: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de wet van 24 december 1996. 

artikel 7: De belasting wordt ingevorderd bijwege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

 
   10   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente genieten van de dienst voor het 
weghalen van gewoon en groot huisvuil, dienst welke regelmatig door toedoen van het 
gemeentebestuur wordt verzekerd; 

Overwegende dat deze dienst voor de gemeente een belangrijke last uitmaakt; 

Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, goedgekeurd door de Heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld belastingsreglement verstreken 
is; 

Overwegende dat door het invoeren van Diftar (gedifferentieerd tarief) een deel van de 
kosten wordt gerecupereerd; dat het noodzakelijk is een vast tarief toe te passen zoals in het 
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verleden per gezinshoofd of vestigingshoofd verblijvend of gedomicilieerd per 1 januari van het 
dienstjaar in de gemeente; 

Overwegende dat de opbrengst van bedoelde belasting nodig is voor het 
begrotingsevenwicht; 

Gelet op de beslissing van 21 december 2004 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van het huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2005; overwegende dat een tarief van 
66,00 euro vastgesteld werd; 

Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja, 6 stemmen nee en 1 onthouding 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2006 wordt, ten behoeve van de gemeente, een 
huisvuilbelasting geheven. 

artikel 2: De belasting bedraagt 66,00 euro per jaar en per gezin, op 1 januari van het 
dienstjaar in de bevolkingsregisters ingeschreven, of vestiging, op het grondgebied 
van de gemeente. 

artikel 3: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de wet van 24 december 1996. 

artikel 4: De belasting wordt ingevorderd bijwege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 5: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 6: De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk 
worden ingediend. 
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de 
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen 
na de indiening ervan. 

artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 8: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 

BEGROTING 

   11   Goedkeuring begrotingswijziging 3 - dienstjaar 2005 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2004 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2005; 
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Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

BESLUIT: 14 stemmen ja en 7 onthoudingen 

artikel 1: De begrotingswijziging 3 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te 
keuren: 

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

8.361.523,00 

 

78.605,00 

-9.980,00 

8.192.868,00 

1.749.934,00 

507.628,00 

0,00 

-168.655,00 

1.749.934 

429.023,00 

9.980,00 

Nieuwe uitkomst 8.430.148,00 10.450.430,00 2.020.282,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

2.932.263,00 

 

30.450,00 

-15.000,00 

1.793.889,00 

1.138374,00 

15.450,00 

0,00 

-1.138.374,00 

1.138.374,00 

-15.000,00 

15.000,00 

Nieuwe uitkomst 2.947.713,00 2.947.713,00 0,00 

 

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

 
   12   Vaststelling voorlopige twaalfden voor de begroting 2006 

De Raad, 

Gelet op het feit dat diverse omstandigheden het onmogelijk hebben gemaakt om eind 
december 2005 de gemeentebegroting 2006 door de gemeenteraad te laten vaststellen; 

Overwegende dat het te voorzien valt dat voormelde begroting slechts ter goedkeuring 
zal kunnen voorgelegd worden in de zitting van januari of februari 2006; 

Gelet op het algemeen toezicht vervat in het toezichtdecreet van 28 april 1993, 
gewijzigd bij decreet van 13 april 1999; 

Overwegende dat het derhalve wenselijk is om geen belemmeringen te veroorzaken in 
de financiële dienst, over te gaan tot de stemmening van 2 voorlopige twaalfden; 

Gelet op artikel14 van het KB van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit; 

Gelet op artikel 247 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 20 stemmen ja en 1 onthouding 

artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen, teneinde de normale gang van de 
bestuurlijke dienst te verzekeren, wordt gevolmachtigd in afwachting van de 
goedkeuring van de gemeentebegroting 2006, de gewone verplichte uitgaven 2006 
uit te betalen met 2 voorlopige twaalfden, berekend op voet van de laatst 
goedgekeurde begroting. 

artikel 2: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 



 

 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   13   Kennisname van de landschapsstudie Kanaal Roeselare-Leie in het kader van het 
Europees programma Interreg IIIB ‘Canal Link’ en van de intentieverklaring 

De Raad, 
Gelet op de gebiedsstudie kanaal Roeselare-Leie die in het kader van het Interreg IIIB 

project Canal Link door de provincie West-Vlaanderen werd uitgevoerd; 

Overwegende dat deze studie, die concreet werd uitgevoerd door de KU Leuven en de 
WVI, werd afgerond en voorgesteld op 27 april 2005 te Oostrozebeke; 

Overwegende dat deze studie voor de gemeente Ingelmunster op zeer goed 
onderbouwde wijze ontwikkelingsconcepten aanbiedt voor de geschikte en duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling van zones gelegen in de onmiddellijke omgeving van het Kanaal; 

Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen, opdrachtgever van de 
landschapsstudie, om, ter valorisering van de resultaten van deze studie, een blijvende 
samenwerking te onderhouden tussen de kanaalgemeenten met betrekking tot de thema’s 
aangeraakt in de gebiedsstudie; 

Overwegende dat daarom een actieprogramma voor 2005-2006 werd voorgesteld, 
waarin concreet voor de gemeente Ingelmunster aan bod komt, met name de opmaak van 
landschapsplannen in de door de provincie afgebakende zones binnen de gemeente en een 
workshop voor Izegem en Ingelmunster, waarin door een aantal internationaal gerenommeerde 
ontwerpers, een ontwikkelingsconcept uitgewerkt voor het landschapspark Izegem en 
Ingelmunster; 

Overwegende dat deze acties in aanmerking komen voor Europese cofinanciering 
vanuit het Interreg IIIB-programma ter hoogte van 50%; 

Gelet op een intentieverklaring waarin de ondertekenende gemeenten zich engageren 
om samen te werken voor het realiseren van de doelstellingen geput uit de gebiedsstudie; 

Overwegende dat met deze intentieverklaring enkel de intentie uitgedrukt wordt tot 
actie en participatie binnen deze samenwerking, zonder daar financiële gevolgen aan te verbinden; 

Overwegende dat concrete acties uit deze intentieverklaring steeds via de geëigende 
kanalen dienen te worden goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 
november 2005; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad neemt kennis van de gebiedsstudie Kanaal Roeselare-Leie. 

artikel 2: De Raad neemt kennis van de intentieverklaring met de Provincie West-Vlaanderen, 
de WVI, het RESOC en de Kanaalgemeenten. 

 

LEEFMILIEU 

   14   Vaststelling van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid, in het bijzonder de artikels 2.1.22 tot en met 2.1.24; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 2002 betreffende de 
provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de artikelen 
2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid; 

Gelet op art. 242 bis van de gemeentewet; 

Overwegende dat bij het ontwerpen van het gemeentelijk milieubeleidsplan inspraak 
werd gevraagd van de meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke 
organisaties; 
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Overwegende dat het ontwerp milieubeleidsplan 2005-2007 ter inzage werd gelegd 
van 22 september 2005 tot en met 21 november 2005; 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek adviezen werden ingediend door de 
gemeentelijke minaraad, de Vlaamse Landmaatschappij, de Bestendige Deputatie van de Provincie 
West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de OVAM en AMINAL; 

Overwegende dat art. 2.1.23 §4 van het decreet van 5 april 1995 bepaalt dat de 
gemeenteraad de verleende adviezen en de ingediende opmerkingen onderzoekt en het plan 
vaststelt bij een met redenen omkleed besluit waarbij hij in het algemeen vermeldt wat hij omtrent 
de ingediende opmerkingen en verstrekte adviezen heeft overwogen; 

Gelet op het overwegingsdocument in bijlage; 

Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007 in bijlage; 

BESLUIT: 14 stemmen ja en 7 stemmen nee 

artikel 1: Het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007 wordt vastgesteld. 

artikel 2: Het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007 wordt ter inzage gelegd en wordt ter 
kennis gebracht van de in art. 2.1.23 §1 van het decreet van 5 april 1995 bedoelde 
instanties. 

 

SOCIALE ZAKEN 

   15   Goedkeuring stappenplan in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid, 

inzonderheid hoofdstuk II – Planning; 

Gelet op de omzendbrief Welzijn 2005/05 van 14 oktober 2005 betreffende de 
procedure voor het indienen van het lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007 bij de Vlaamse regering; 

Gelet op art. 242bis van de NGW, waarin staat dat een algemeen beleidsprogramma 
voor de duur van het mandaat, dat minstens de belangrijkste beleidsplannen bevat, moet worden 
opgemaakt; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid Hoofdstuk II – strategische 
meerjarenplanning van Titel IV – planning en financieel beheer, waarin de gemeenteraad een 
meerjarenplan moet vaststellen, bestaande uit een strategische en een financiële nota, voor de 
periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen; 

Overwegende dat inzake planlasten beide decreten intrinsieke tegenstellingen of 
onduidelijkheden bevatten, zowel inzake planduur en planperiode, als inzake inhoud (relatie tussen 
het lokaal sociaal beleidsplan en de beleidsplannen die lokale besturen in het kader van de 
sectorale regelgeving moeten opstellen); 

Overwegende dat in uitvoering van de door het gemeentedecreet gewenste 
strategische meerjarenplanning alle planlasten opgelegd door het Vlaams gewest hieraan 
ondergeschikt moeten worden gemaakt, in de eerste plaats, inzake planperiode; 

Gelet op het advies van het overlegcomité OCMW-gemeente van 19 december 2005; 

Overwegende dat het lokaal sociaal beleidsplan, zoals het in ontwerp aan de raad 
wordt voorgelegd, een stappenplan inhoudt, waarmee een lokaal sociaal beleidsplan als onderdeel 
van de strategische meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2007 vorm gegeven kan worden; 

Overwegende dat het lokaal sociaal beleidsplan, zoals het in ontwerp aan de raad 
wordt voorgelegd, een tijdspad en werkwijze bevat waarmee lokale actoren, het middenveld en de 
doelgroepen bij de ontwikkeling van dit beleid betrokken zullen worden; 

BESLUIT: 15 stemmen ja en 6 stemmen nee 

artikel 1: Het ontwerp van lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007 toegevoegd in bijlage wordt 
goedgekeurd. 
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OCMW 

   16   Kennisgeving wijziging van het exploitatiebudget en het investeringsbudget van 
het OCMW voor het dienstjaar 2005 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2003 
houdende vaststelling van de wijziging van het exploitatiebudget en het investeringsbudget voor 
het dienstjaar 2005 van het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging in overeenstemming is met de financiële 
meerjarenplanning van het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging ter kennisgeving aan de gemeenteraad meegedeeld 
moet worden; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Kennis te nemen van de wijziging van het exploitatiebudget en het 
investeringsbudget voor het dienstjaar 2005 van het OCMW. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan het OCMW. 

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 de Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

ONDERWIJS 

   17   Goedkeuring convenant van de korte vervangingen in het onderwijs 

De Raad, 
Overwegende dat in het basisonderwijs tijdens de schooljaren 2005-2006 en 2006-

2007 een tijdelijk project wordt georganiseerd waarbij projectscholen een eigen beleid kunnen 
voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een 
wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en 
prioriteiten; 

Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze 
worden samen gelegd in een samenwerkingsverband, meer bepaald: 

- een scholengemeenschap; 
- een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap (pen) en (een) 

onderwijsinstelling (en) die niet beho(o)r(t)en tot een scholengemeenschap; 
- een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen; 

Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden 
aangewend op voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen 
en minstens één vakorganisatie; 

Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap G8; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
in het bijzonder de artikelen 2, § 7 en 8; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een tijdelijk project 
betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16 november 2005, 
vervangingen van korte afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs; 

Gelet op het model van OVSG; 

Gelet op het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve 
vakorganisatie(s) van 8 december 2005; 
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Gelet op het protocol van 8 december 2005; 

Gelet op de gemeentewet, in het bijzonder artikel 144bis; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het convenant goed te keuren. 

artikel 2: Het College te belasten met de melding aan het Departement Onderijs door een 
verklaring op eer, met kopie aan OVSG. 

artikel 3: De afgevaardigde in het beheerscomité te belasten met de concrete uitvoering van 
deze beslissing. 

 
   18   G8 – goedkeuring huishoudelijk reglement van het medezeggenschapscollege 

De Raad, 
Gelet op het huishoudelijk reglement van het medezeggenschapscollege van de 

Scholengemeenschap G-8, interlokale vereniging, toegevoegd in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt kennis van het huishoudelijk reglement en keurt het goed. 

 

JEUGD 

   19   Jeugdwerkbeleid – Goedkeuring werkingsverslag 2004 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de 
decreten van 22 november 1995, 20 december 1996, 12 mei 1998 en 4 juli 2001; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1998 tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 9 
juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid; 

Gelet op de goedkeuring van het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 door de 
gemeenteraad in zitting van 16 april 2002; 

Overwegende dat het werkingsverslag een verslag van het gevoerde jeugdwerkbeleid 
tijdens het voorbije jaar dient te geven samen met een financieel overzicht; 

Gelet op het ontwerp werkingsverslag 2004 in bijlage; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad betreffende het 
werkingsverslag 2004; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het werkingsverslag wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse Minister bevoegd voor  
Jeugd en Cultuur. 

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. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 14 
december 2005 

Vraag tot een definitieve uitvoering van bepaalde straatmarkeringen volgens het 
verkeersreglement. 
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De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Johan Mistiaen, raadslide, die het volgende 
toelicht. 

Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Markt zijn overschilderde wegmarkeringen opnieuw 
duidelijk zichtbaar gekomen, meer bepaald het zebrapad en de invoegmarkering naar links richting 
Weststraat. Er zijn zelfs al voetgangers die het verkeerde zebrapad gebruikt hebben. 
Ter hoogte van de Nieuwstraat zijn de verkeersborden breder dan de veiligheidsberm aangebracht 
op het wegdek. Dit heeft tot gevolg dat de verkeersborden worden afgereden en er geen meer 
aanwezig zijn. 
Ter hoogte van de Brugstraat en de 11-Julisingel zijn de gemarkeerde omgekeerde witte 
driehoeken op het wegdek in drievoud aangebracht. Ze overlappen elkaar zelfs. Ook hier zijn de 
verkeersborden breder dan de veiligheidsberm op het wegdek. Gevolg, geen verkeersborden meer 
te bespeuren. 
In het begin van de Singel zijn veiligheidsdrempels aangebracht die volledig buiten de bestaande 
wegmarkeringen komen. Sommige richtingspijlen komen voor een stuk binnen de 
afbakeningslijnen van het fietspad. De fietsmarkeringen zijn onduidelijk. 

Waarom geen definitieve duidelijke wegmarkering en het verwijderen van de oude 
wegmarkeringen (niet overschilderen), zodanig dat een duidelijke en een nette wegmarkering te 
zien is? Waarom geen bredere veiligheidsberm? 

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

Bij het afwerken van de Weststraat werden de nodige afspraken gemaakt met de beheerder van de 
N50d, met name de afdeling Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Daarin werd toegezegd dat de aanwezige en onbruikbare wegmarkering zou weggefreesd worden 
en vervangen door de juiste. Tot onze en, zo blijkt ook, tot uw verbazing werden deze afspraken 
niet nagekomen aangezien de wegbeheerder zich beperkte tot het wegschilderen van de foute 
wegmarkering en het aanbrengen van de juiste. Wij hebben tegen deze gang van zaken 
geprotesteerd en uiteindelijk bekomen dat de eerder aangegane verbintenissen daadwerkelijk 
uitgevoerd zouden worden. U hebt, samen met ons, kunnen vaststellen dat deze morgen de 
kwestieuze werken uitgevoerd werden. 

Wat de andere punten betreft, werd opdracht gegeven aan de technische dienst van de gemeente 
om dit verder te onderzoeken. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 14 
december 2005 

Vraag naar het plaatsen van een veiligheidsspiegel op het kruispunt Izegemstraat-Ketenstraat aan 
de kant van de Kleine Izegemstraat. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Robrecht Kindt, raadslid, die het volgende toelicht. 

Voor wie met de auto uit de Ketenstraat komt, is het zicht op het verkeer dat in de Izegemstraat 
vanuit de richting van het station komt, uiterst beperkt. De oorzaak is de versmalling van de 
Izegemstraat, die voor een flessenhals-effect zorgt ter hoogte van de Ketenstraat. Een adequaat 
geplaatste spiegel moet toelaten het zicht naar het station te verbeteren voor de automobilist die 
de Ketenstraat verlaat. 
Het plaatsen van zo’n spiegel zal de veiligheid verbeteren zowel voor de automobilist die vanuit de 
Ketenstraat komt, als voor de andere weggebruikers in de Izegemstraat en voor de fietsers die in 
de richting van het station rijden. Door de gebrekkige zichtbaarheid nu zijn automobilisten vanuit 
de Ketenstraat vaak gedwongen te ver op de rijweg van de Izegemstraat te komen om enige 
zichtbaarheid op het verkeer te hebben, waardoor ze de fietsers in gevaar brengen. 
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De Voorziter geeft hierop het volgende antwoord. 

Het geschetste probleem is inderdaad een oud probleem dat reeds verschillende malen werd 
onderzocht, zowel door technische dienst van de gemeente, de verkeersdienst van MIDOW en de 
beheerder van de Izegemstraat, de afdeling Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Echter het geformuleerde voorstel, met name het supprimeren van 2 à 3 
parkeerplaatsen ter hoogte van de slagerij, evenals het plaatsen van een spiegel was moeilijk 
haalbaar. Daarentegen werden wel de nodige handhavingsmaatregelen getroffen door de 
politiediensten om het fout parkeren in de richting van Izegem te beteugelen, waardoor althans in 
die richting de zichtbaarheid gegarandeerd werd. 

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