
 Gemeenteraad 
Zitting van 24 mei 2016 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 
2.  Kennis nemen van de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 174, §3 en latere aanpassingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere aanpassingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Overwegende dat de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster werd vastgesteld door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016; 

Overwegende de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster; 



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
NEEMT KENNIS 
Van de jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster. 

Beslissingen 

WATER 
3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 7 juni 2016 van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 

artikel 44; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West; 
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West; 
Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 29 februari 2016 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 7 juni 2016; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West met opgave van volgende agenda: 
1. Statutenwijziging – artikel 54 – Diverse bepalingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 houdende aanduiding van 
mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw 
Nadine VERHEYE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – Het agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 7 juni 2016, 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 29 februari 2016, wordt op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de effectieve volmachtdrager en, in voorkomend geval, de plaatsvervangende 
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene vergadering van 7 
juni 2016 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Infrax West, ter attentie van de heer Luc Creytens. 



4.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 7 juni 2016 
van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 

artikel 44; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West; 
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West; 
Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24 maart 2016 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van Infrax West van 7 juni 2016; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West met opgave van volgende agenda: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015 
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling 
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015 
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 7 juni 
2016 
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 2015 
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem 
8. Toetreding gemeente voor Infra-GIS; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 houdende aanduiding van 
mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw 
Nadine VERHEYE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 7 juni 2016, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2016, worden op basis van de bekomen documenten 
en toelichtingsnota goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de effectieve volmachtdrager en, in voorkomend geval, de plaatsvervangende 
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 7 juni 2016 te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Infrax West, ter attentie van de heer Luc Creytens. 

  



PATRIMONIUM 
Aangezien de heer Jan Defreyne, raadslid, een vraag wil stellen waarbij de privacy van betrokkenen in dit 
dossier in het gedrang kan komen, wordt voorgesteld deze vraag te behandelen in besloten zitting. 
De Voorzitter gaat akkoord met deze vraag en verzoekt het aanwezige publiek de zitting te verlaten. Nadat 
het publiek de zitting verlaten heeft, wordt de vraag gesteld en beantwoord. 
De gemeenteraad gaat vervolgens opnieuw over tot de openbare zitting waarbij het publiek opnieuw plaats 
neemtn. 
5.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, inzonderheid de artikelen 27 en 28; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de verkoopbelofte ruil met opleg, van de heer Ludwig Pillen en mevrouw Geertruide Dewaele 

van 27 april 2016; 
Gelet dat in deze verkoopbelofte goed A een stuk grond met een paviljoen gelegen aan de 

Waterstraat betreft, kadastraal gekend als Ingelmunster, 1e afdeling sectie D nrs. 2B en een deel van 1e 
afdeling sectie D nrs. 2G met een gezamenlijke oppervlakte van zes are en twintig centiaren (6a 20ca), 
waarbij goed A eigendom wordt van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet dat in deze verkoopbelofte goed B grond betreft, die uit het openbaar domein wordt genomen, 
met een oppervlakte van twee are vijftig centiare waarbij goed B eigendom wordt van de heer Ludwig Pillen 
en mevrouw Geertruide Dewaele; 

Overwegende dat goed B openbaar domein betreft en vroeger een deel was van voetweg nr. 8 uit de 
atlas der buurtwegen, maar dat bij besluit van 22 april 1971 van de bestendige deputatie deze voetweg 
gedeeltelijk werd afgeschaft en het stuk dat het voorwerp uitmaakt van de deze overeenkomst in het 
afgeschafte gedeelte gelegen is; 

Gelet op het plan met aanduiding van goed A en goed B; 
Gelet dat deze transactie overdracht gebeurt onder de voorwaarde dat de gemeente Ingelmunster 

een som betaalt van 52.480,00 euro; 
Gelet dat de aankoop zal gebeuren onder de gewone voorwaarden als naar rechte onder voorbehoud 

van goedkeuring door de gemeenteraad; 
Gelet dat de effectieve oppervlaktes dienen vastgelegd te worden door een beëdigd landmeter; 
Gelet dat de verkoopakte zal verleden worden door een Commissaris bij de afdeling 

vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, binnen de vier maanden na goedkeuring door de 
gemeenteraad; 

Gelet dat alle kosten van deze akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De verkoopbelofte ruil met opleg van de heer Ludwig Pillen en mevrouw Geertruide Dewaele, 

Waterstraat 8 te Ingelmunster voor goed A en B  van 27 april 2016 wordt goedgekeurd en als 
bijlage bij deze beslissing gevoegd. 



6.  Goedkeuren van de verkoop van Weststraat 21 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Overwegende dat de gemeente wenst over te gaan tot verkoop van het goed Weststraat 21 te 

Ingelmunster zoals beschreven in bijgevoegd ontwerp van akte, welke integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om voor de verkoop beroep te doen op de Afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid; 

Overwegende dat de minimale verkoopprijs wordt ingesteld op 300.000 euro; 
Gelet dat de bekomen verkoopprijs voorafgaandelijk aan het verlijden van de verkoopakte dient 

betaald te worden door middel van een overschrijving, betaalbaar op rekeningnummer BE83 0910 0022 
1715, op naam van de gemeente; 

Overwegende dat de verkoop gebeurt aan de hoogste bieder, na schriftelijk of mondeling opbod; 
Overwegende dat de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid namens de gemeente 

wordt gemachtigd om de verkoopprocedure op te starten, de authentieke verkoopakte te verlijden, de 
gemeente te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte en, zo nodig, kwijting van de 
betaling te verlenen, na bericht van de financieel beheerder; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De verkoop van het goed Weststraat 21, zoals beschreven in bijgevoegd ontwerp van akte en 

zoals hierboven vermeld, goed te keuren. 

Artikel 2 – Het ontwerp van akte en de voorwaarden die daarin worden beschreven, goed te keuren en aan 
te hechten aan deze beslissing. 

7.  Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 
april 2016 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2016 houdende 

goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het bouwen van nieuwe klaslokalen voor het 
gewoon basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs en de buitenschoolse kinderopvang onder voorbehoud 
van bekrachtiging van de eerstvolgende gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 maart 2016 houdende goedkeuren van de 
lastvoorwaarden en de gunningswijze van het lot 'Algemene aanneming' in het kader van een contractuele 
publiek-private samenwerking in de vorm van een promotieovereenkomst voor het bouwen van een school 
voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs en van een buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat wordt afgestapt van een contractuele publiek-private samenwerking in de vorm van 
een promotieovereenkomst; 

Overwegende dat de beslissing van 22 maart 2016 door het schepencollege bij dringendheid moest 
worden aangepast nadat de wijze van gunnen in dit dossier werd gewijzigd, met name dat de opdracht niet 
langer zou worden gegund bij wijze van de open offerteaanvraag maar wel bij wijze van een open 
aanbesteding; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 



Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2016 houdende 

goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het bouwen van nieuwe 
klaslokalen voor het gewoon basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs en de buitenschoolse 
kinderopvang wordt bekrachtigd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven de beslissing van 22 maart 2016 
door te halen in het register de notulen van de gemeenteraad. 

SPORT 
8.  Goedkeuren van de rekening en het jaarverslag 2015 van het Regionaal Sport Overleg 

interlokale vereniging 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het lidmaatschap van onze gemeente bij het Regionaal Sport Overleg interlokale vereniging 

(RSOiv); 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 2013 houdende beslissing tot verderzetten van de 

samenwerking voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2019 in het kader van het Regionaal Sport Overleg 
(RSOiv); 

Gelet op artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst RSOiv waarin bepaald is dat aan de 
gemeenteraad jaarlijks de rekening ter goedkeuring dient voorgelegd; 

Gelet op artikel 15 van de samenwerkingsovereenkomst RSOiv waarin bepaald is dat, samen met de 
rekening, het jaarverslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd; 

Gelet op de rekening van 2015 van RSOiv, in bijlage, die afgesloten is met een positief saldo van 
153,55 euro voor een totaal aan uitgaven van 34.282,56 euro en een totaal aan inkomsten van 34.434,11 
euro; 

Gelet op de sluitende begroting 2016 van de RSOiv, met 35.355,00 euro aan ontvangsten en 
35.355,00 euro aan uitgaven; 

Gelet op het jaarverslag 2015 van de vereniging RSOiv, in bijlage; 
Gelet op het jaarprogramma 2016 van de RSOiv; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De rekening en het jaarverslag 2015 van het RSOiv worden goedgekeurd. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 
9.  Goedkeuren van het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 
Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van 

de arbeidstijd in de openbare sector; 
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 

arbeidsreglementen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op 

het werk; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding van toepassing zijn; 



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2009 houdende goedkeuring van het 
arbeidsreglement van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 

Overwegende dat een aantal aanpassingen aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 
noodzakelijk of aangewezen zijn, meer bepaald betreffende het gebruik van alcohol en drugs in relatie tot 
het werk, maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk, het updaten van de 
technische bijlage en een aantal kleine aanpassingen, verduidelijkingen of errata; 

Overwegende dat het aangewezen is een geïntegreerd arbeidsreglement op te stellen voor zowel het 
gemeente- als OCMW-personeel, aangezien beide arbeidsreglementen qua inhoud identiek zijn; 

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 koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel 
werd voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 25 september 2015, 27 november 
2015, 26 februari 2016 en 22 april 2016; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 22 april 2016 betreffende de 
aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel; 

Gelet op het advies van het managementteam van 16 november 2015; 
Gelet op het ontwerp van het gecoördineerde arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-

personeel, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gecoördineerde versie van het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel 

wordt goedgekeurd en wordt van toepassing voor het gemeentepersoneel. 

Artikel 2 – Het nieuwe arbeidsreglement wordt overgemaakt en toegelicht aan het gemeentepersoneel 
tijdens de eerstvolgende algemene personeelsvergadering. 

Artikel 3 – Deze beslissing wordt overgemaakt aan het toezicht der sociale wetten. 

IT 
10.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 17 juni 2016 
van Cipal DV 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 

gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 

2014; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2014 inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van CIPAL; 
Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 tot de algemene vergadering van CIPAL van 17 juni 

2016 met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 

van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 

december 2015 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 

van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 

december 2015 



6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar 2015 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding 
8. Kennisname vervangen lid van de raad van bestuur met raadgevende stem 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Rondvraag 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 

te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van 17 juni 2016 van CIPAL worden 

goedgekeurd. 

Artikel 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 
CIPAL van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in 
het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV. 

ALGEMENE FINANCIERING 
11.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 17 juni 2016 
van FIGGA 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

FIGGA; 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering 

van FIGGA op 17 juni 2016; 
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 17 juni 2016 volgende agenda heeft: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2015 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

gewijzigd op 18 januari 2013; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 

algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende aanduiding van Davy 
CLAERHOUT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Martine 
VERHAMME, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering op 17 juni 2016. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
FIGGA op 17 juni 2016, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale 
vereniging FIGGA. 

ALGEMEEN BESTUUR 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Geert Verstraete, raadslid, bij brief van 18 mei 

2016 met betrekking tot de samenvoeging van het OCMW in de gemeente 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Geert Verstraete, raadslid, die het volgende toelicht. 
Hoe ver staat het met de mogelijk opgelegde samenvoeging van het OCMW in de Gemeente? 
In het kader van de mogelijke wetswijziging die momenteel op Federaal en op Vlaams niveau wordt 
onderhandeld bereiden de gemeenten zich ook best voor. Is er op onze gemeente al een werkgroep aan de 
slag en hoever staan deze mogelijke besprekingen? Tevens mag dit een verzoek zijn om ook onze fractie in 
deze werkgroep op te nemen. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Dries Couckuyt, voorzitter van het OCMW, die het volgende 
antwoordt. 
In Ingelmunster is het zo dat we eigenlijk al heel ver staan wat de integratie van gemeente en OCMW 
betreft. Diensten die noodzakelijk zijn voor beide organisaties, zijn geïntegreerd. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan: 
• IT: vele van onze medewerkers hebben een computer en software nodig, dat wordt centraal 
georganiseerd voor zowel gemeente als OCMW; 
• Personeelsdienst: ook volledig centraal georganiseerd voor OCMW en gemeente; 
• Facility: alle leveringen en diensten voor de administratie gaan centraal via facility. De opdrachten worden 
gegund voor gemeente en OCMW samen (bvb. wassen van ramen, aankoop kantoormateriaal, huur 
kopietoestellen, aankoop dranken en koffie, ....). 
Diensten met gelijkaardige taken voor zowel gemeente als OCMW zijn dus al samengevoegd en 
gecentraliseerd. Het is natuurlijk zo dat er binnen gemeente en OCMW nog altijd aparte diensten bestaan 
omwille van de aard van hun activiteiten. Net zoals je de dienst vrije tijd niet gaat samenvoegen met de 
dienst stedenbouw, ga je dat ook niet doen met de sociale dienst. Een andere aard van activiteiten 
rechtvaardigt een eigen structuur en aansturing. Ik wil hier ook benadrukken dat we dit niet doen omdat dit 
opgelegd wordt vanuit Vlaanderen. Nee, als verantwoordelijk bestuur gaan we samen met onze 
medewerkers dag in dag uit op zoek naar efficiëntiewinsten. 
Om nog verder te gaan in het integratieverhaal, opgelegd vanuit Vlaanderen, moeten we natuurlijk weten 
waar naar toe. Bij het aantreden van de Vlaamse regering in juli 2014 werd er in het regeerakkoord 
aangekondigd om de OCMW’s volledig in de gemeentebesturen te integreren, uiterlijk tegen de start van de 
volgende lokale bestuursperiode. De intentie om dit te doen werd herhaald in de beleidsnota van Vlaams 
Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth 
Homans. Deze beleidsnota verscheen in oktober 2014. Het voorstel tot integratie kreeg meer vorm in een 
eerste conceptnota die verscheen in januari 2015. In deze conceptnota worden enkele noodzakelijke 
randvoorwaarden vermeld om te kunnen overgaan tot integratie. Eén van de belangrijkste daarvan is een 



wijziging van de federale wetgeving. De twee rechtspersoonlijkheden, gemeente en OCMW, worden immers 
federaal juridisch bepaald. Andere regelgeving bouwt verder op deze federale basisregels of vult ze aan. Nu 
is gebleken dat het aanpassen van deze federale wetgeving een meerderheid vereist die er in de feiten niet 
is, namelijk een twee derde meerderheid en een meerderheid in beide taalgroepen in het federaal 
parlement. Door het ontbreken van deze meerderheden is het niet mogelijk om de rechtspersoon van het 
OCMW af te schaffen. Dit belangrijk gegeven gaf aanleiding tot een nieuwe conceptnota die verscheen op 13 
mei laatstleden. 
Net zoals vele andere gemeente  en OCMW besturen hebben we een afwachtende‐ ‐  houding aangenomen in 
dit dossier. Niet omdat we onze verantwoordelijkheid niet willen opnemen, maar omdat er tot op heden een 
duidelijk wetgevend kader ontbreekt. Na het verschijnen van de eerste conceptnota zijn we de zaak op de 
voet blijven volgen maar hebben we er verder geen energie in gestopt. Terecht blijkt nu want de tweede 
conceptnota die onlangs is verschenen verschilt van de eerste. De twee afzonderlijke rechtspersonen blijven 
verder bestaan. Wat we in grote lijnen lezen in de nieuwe nota, is een integratie van: 
• Het politiek bestuurlijke, namelijk identieke samenstelling van OCMW  en‐ ‐  gemeenteraad 
• Het ambtelijke, één gemeenschappelijke secretaris en financieel beheerder 
• Planning en rapportering, het beleidsrapport van het OCMW wordt toegevoegd aan dat van de gemeente. 
Tot zover de stand van zaken. Dit is wat er zich in Brussel boven onze hoofden afspeelt. Dit gegeven, stellen 
we voor om concreet in Ingelmunster de zaak op de voet te blijven volgen en af te wachten wat er zich in 
Brussel nog verder zal afspelen. Belangrijk is te benadrukken dat het opnieuw om een conceptnota gaat. 
Wat nu op tafel ligt is nog niet definitief. 
Ik heb ook de situatie geschetst van de integratie die er vandaag de dag al is. Gezien we hier heel ver in 
staan, denken we nog voldoende tijd te hebben om te implementeren wat het Vlaams Parlement uiteindelijk 
zal beslissen. 
Om nu concreet op uw vraag te antwoorden. 
Hoe ver staat het met de mogelijke opgelegde samenvoeging van het OCMW in de Gemeente? Ik heb een 
overzicht gegeven van het integratieverhaal tot dusver. Laatste stand van zaken is dat er een nieuwe 
conceptnota op tafel ligt. Dat voorstel is nog niet definitief. We volgen de zaak op de voet en wachten op 
meer duidelijkheid vanuit Vlaanderen. 
Is er op onze gemeente al een werkgroep aan de slag en hoever staan deze mogelijke besprekingen? 
Tevens mag dit een verzoek zijn om ook onze fractie in deze werkgroep op te nemen. Op heden is er geen 
werkgroep, op korte termijn wordt ook niet gepland om deze op te richten. We moeten eerst weten welke 
richting we verder moeten uitgaan. Pas dan kan er vorm gegeven worden aan de manier van 
implementeren. Het spreekt voor zich dat we jullie fractie hiervan op de hoogte gaan houden. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
De zitting werd afgerond om 20.55 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
 


