
 Gemeenteraad 
Zitting van 20 september 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 

 
Voorafgaandelijk aan de zitting overhandigt een vertegenwoordiger van een actiecomité dat ontevreden is 
over de verkeersmaatregelen in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2016 een petitie om 
tegen deze maatregelen te protesteren en een opheffing ervan te vragen. 
 
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 het jaarverslag van de cvba BKI over het werkjaar 2015 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende 

goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende goedkeuren van de 
overeenkomst met de gemeente Ingelmunster, het OCMW en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 



Gelet de algemene vergadering van de cvba BKI gehouden op 10 april 2016 waarin het jaarverslag 
over de werking van 2015 werd goedgekeurd; 

Gelet op de beoordeling van de financieel beheerder; 
NEEMT KENNIS 
Van het jaarverslag 2015 van de cvba Buitenschoolse Kinderopvang. 

ALGEMENE FINANCIERING 
3.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van 

de jaarrekening 2015 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 173, §2; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikels 
30 tot en met 45; 

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, artikels 5 tot en met 8 en 11 
tot en met 13; 

Gelet op het besluit van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 3 juni 2016 houdende 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2015 van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat het een goedkeuring betreft zonder opmerkingen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

NEEMT KENNIS 
Van het besluit van 3 juni 2016 van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen houdende 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2015 van de gemeente Ingelmunster. 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 
4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met NV Waterwegen en Zeekanaal voor 

de bouw van de nieuwe dorpsbrug met aansluiting ervan op de bestaande infrastructuur te 
Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 11 januari 2008, waarbij 

de TV 360-Bas Smets werd aangesteld als ontwerper voor het masterplan van de dorpskernvernieuwing; 
Gelet op de intentieverklaring tot samenwerking van 19 november 2008 tussen de gemeente 

Ingelmunster, het Vlaams Gewest, de NMBS-holding, Infrabel NV, de Vlaamse Vervoersmaatschappij ‘De 
Lijn’, het Agentschap Wegen en Verkeer en Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende de herinrichting van 
het station en zijn onmiddellijke omgeving te Ingelmunster; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de studie van de centrumbrug, met de NV Waterwegen en 
Zeekanaal werd goedgekeurd; 

Overwegende dat de beperkte doorvaarthoogte onder de bestaande Dorpsbrug een knelpunt vormt 
voor de economische ontwikkeling van de regio rond het Kanaal Roeselare-Leie; 

Overwegende dat de bestaande Dorpsbrug gebreken vertoont en opgenomen is op de lijst der 
prioritaire kunstwerken; 

Gelet op de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 6 januari 2016, waarbij 
de stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd verleend; 



Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst waarin de wederzijdse afspraken op vlak van 
de uitvoering van de werken, de financiële inbreng, de eigendomsoverdracht en de beheerstaken met 
betrekking tot de bouw van de nieuwe dorpsbrug en de aansluiting ervan op de bestaande infrastructuur, 
worden geregeld; 

Overwegende dat op de meerjarenbegroting de nodige middelen werden voorzien; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met de NV Waterwegen en Zeekanaal betreffende de bouw van 

de nieuwe dorpsbrug met aansluiting op de bestaande infrastructuur te Ingelmunster, wordt 
goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

MOBILITEIT 
5.  Goedkeuren van het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren 

van taxidiensten 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de 

diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder; 
Overwegende dat op 4 augustus 2016 een vergunningsaanvraag voor het exploiteren van een 

taxidienst met standplaats op de openbare weg in Ingelmunster werd ingediend; 
Overwegende dat het aangewezen is om, naar analogie met andere steden en gemeenten in de regio, 

bijkomende voorwaarden op te leggen zodat de verschillende ondernemingen aan gelijkaardige voorwaarden 
onderworpen worden; 

Gelet op het ontwerp van reglement inzake de taxidiensten; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten wordt 

goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – Dit reglement treedt in voege vanaf heden. 

Artikel 3 – Dit reglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 

6.  Goedkeuren van de beleidsvisie inzake trage wegen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende goedkeuring van de 

beleidsvisie inzake trage wegen; 
Gelet op het meerjarig beleidsplan ‘Ingelmunster 20.20’, in het bijzonder de zorg voor de landelijke en 

trage wegen; 
Overwegende dat het in navolging van het meerjarig beleidsplan wenselijk was de beleidsvisie uit 

2011 te herzien; 
Overwegende dat een voorstel van beleidsplan en bijhorende kaart voor advies werd overgemaakt 

aan een dertigtal verenigingen en/of adviesraden; 
Overwegende dat alle ontvangen adviezen in overweging werden genomen bij de uitwerking van de 

beleidsvisie die ter goedkeuring wordt voorgelegd en die in bijlage wordt toegevoegd; 
Gelet op het voorstel van beleidsvisie; 



Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
met 
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) 
en 
10 stemmen tegen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – De beleidsvisie trage wegen 2016 wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

NUTSVOORZIENINGEN 
7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergaderingen van 3 oktober 
2016 van Gaselwest en Eandis Assets 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de opdrachthoudende verenigingen 

“GASELWEST” en “EANDIS ASSETS”; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en 
Eandis Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 
9000 Gent; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest: 
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Eandis Assets: 
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 

deelnemers 
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of 

mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke 
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging, onder meer, volgende thema’s omvat: 
 afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk 

aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’; 
 introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 
 modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 
 nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 
 omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 

211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 
miljoen euro als ‘commerciële premie’); 



 samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de 
private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuurs-
beslissingen’); 

 beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de 
algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

 verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere 
beleidsbeslissingen’); 

 geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de 
nieuwe deelnemerscategorieën; 

 afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële 
premie’; 

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 het gemeentedecreet; 
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 in buitengewone zitting van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 3 oktober 2016 worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets van 3 oktober 2016 worden goedgekeurd onder de 
opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 
waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 

Artikel 3 – De voorgestelde toetreding van de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ 
tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en 
deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, 
wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de 
splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van 
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 

Artikel 4 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 
vergaderingen in buitengewone zitting van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en 
Eandis Assets op 3 oktober 2016, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1, 2 en 3. 

Artikel 5 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale 
verenigingen GASELWEST en Eandis Assets. 

8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 3 oktober 
2016 van Gaselwest-Zuid 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging 

“GASELWEST-Zuid”; 



Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die 
op 3 oktober 2016 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Statutenwijzigingen 
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 
3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
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 het gemeentedecreet; 
Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen een verduidelijking betreffen inzake het 

werkingsgebied van de vereniging Gaselwest-Zuid in de artikels 1 en 2bis van de statuten met expliciete 
verwijzing naar het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 afgesloten tussen de drie regio’s en een 
toevoeging van een bijlage 4 waarin het aantal betrokken eindklanten (EAN’s) dat door de 
‘gemeenschappelijke installaties’ gevoed wordt, is opgenomen; 

Overwegende dat verder wordt voorgesteld om artikel 12.1. van de statuten te wijzigen door het 
aantal bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5); 

Overwegende dat artikel 24.1 van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene 
vergadering samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegen-
woordigers van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad onder de 
gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om zowel een effectieve vertegenwoordiger als een 
plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te zijn dat de gemeente steeds op geldige 
wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018; 

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 in buitengewone zitting van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid van 3 oktober 2016 worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – De voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid met 
betrekking tot de artikels 1, 2bis (verduidelijking werkingsgebied), en 12.1 (samenstelling raad 
van bestuur), alsook de toevoeging van bijlage 4 (eindklanten) wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 – De heer Jean-Pierre DEVEN, raadslid, Rozestraat 57 te 8770 Ingelmunster wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Wilfried VANACKER, schepen, 
Heirweg Zuid 83 te 8770 Ingelmunster wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster om deel te nemen aan de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3 
oktober 2016 in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent en aan alle 
algemene vergaderingen die daarna door Gaselwest-Zuid zullen worden georganiseerd tot en met 
31 december 2018. 

Artikel 4 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 



oktober 2016, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1 en 2. 

Artikel 5 – 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 GASELWEST-Zuid. 

PATRIMONIUM 
9.  Goedkeuren van een aankoop 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de verkoopbelofte van 6 juli 2016 van mevrouw Elke Vangroenweghe aan de gemeente 

Ingelmunster; 
Gelet dat het goed een woning en tuin in de Bollewerpstraat 1 te Ingelmunster betreft, kadastraal 

gekend 1e afdeling, sectie B nummer 642R, met een kadastrale oppervlakte van 436 m²; 
Gelet dat het goed vrij is van gebruik; 
Gelet dat deze overdracht gebeurt onder de voorwaarde dat de gemeente een som betaalt van 

210.000,00 euro; 
Gelet dat de aankoop zal gebeuren onder de gewone voorwaarden als naar rechte onder voorbehoud 

van goedkeuring door de gemeenteraad; 
Gelet dat de aankoop door de gemeente gebeurt met een gunstig visum van de dienst 

Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid; 
Gelet dat de verkoopakte zal verleden worden door een commissaris bij de dienst Vastgoedtransacties 

van de Vlaamse Overheid; 
Gelet dat de verkoop slechts rechtsgeldig kan gebeuren mits het bekomen van een bodemattest, 

overeenkomstig artikel 36 van het decreet van tweeëntwintig februari negentienhonderd vijfennegentig 
betreffende de bodemsanering; 

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

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De aankoop van de woning en met tuin, gelegen Bollewerpstraat 1, goed te keuren en de 

verkoopbelofte aan deze beslissing te hechten als bijlage. 

SOCIALE ZAKEN 
10.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van kinderopvang 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het 

meerjarenplan 2014-2019 en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende 

goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van maart 2015 houdende goedkeuren van de 
overeenkomst met de gemeente Ingelmunster, het OCMW en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat in het financieel meerjarenplan 2014-2019 de nodige kredieten werden voorzien in 
functie van deze overeenkomst; 

Overwegende dat de aangepaste overeenkomst geen globale budgettaire gevolgen heeft ten aanzien 
van de voorziene kredieten; 



Overwegende dat na anderhalf jaar uitbating een steeds duidelijker zicht wordt verkregen op de 
exploitatie en de gewenste wijze van organiseren; 

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen anticiperen op de verhuis naar een nieuwe locatie en 
de uitbreiding van 40 naar 100 plaatsen; 

Overwegende dat het aangewezen is de vakantieopvang in Villa Max en de kinderopvang in de 
gemeentescholen tijdens het schooljaar met elkaar te integreren waardoor schaalvoordelen bekomen 
worden inzake exploitatie en personeelsinzet. 

Gelet op het voorstel van aanpassingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 
Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba 
Buitenschoolse Kinderopvang 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 aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

ALGEMENE FINANCIERING 
11.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de belastingsverordening betreffende taxidiensten 

en VVB 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 43, §2 – 15° van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuren van een 

belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019; 

Overwegende dat door een fout in de tekst het reglement niet toepasbaar is voor taxidiensten; 
Overwegende dat deze fout best wordt gecorrigeerd; 
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 – In artikel 3, eerste lid, van het reglement van 17 december 2013 wordt ‘De bedragen vermeld in 

artikel 2 en 3 worden’ vervangen door ‘Het bedrag vermeld in artikel 2 wordt’. 

Artikel 2 – In artikel 3, tweede lid, van het reglement van 17 december 2013 wordt ‘2 en 3’ vervangen door 
‘1 en 2’. 

Artikel 3 – De wijzigingen aan dit reglement worden van toepassing vanaf heden. 

Artikel 4 – De gecoördineerde versie van dit reglement wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing 
gevoegd. 

  



Bijkomende punten 

MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Geert Verstraete, raadslid, bij brief van 13 

september 2016 met betrekking tot mobiliteit in Ingelmunster 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Geert Verstraete, raadslid, die het volgende toelicht. 
Tijdens de gemeenteraad van 19 april 2016 stonden onder andere volgende punten op de dagorde: 
MOBILITEIT 
2. Goedkeuren van het plan van aanpak betreffende de verkeersproblematiek in het centrum 
3. Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement in de Elfjulisingel 
4. Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Guido Gezellestraat 
Onze fractie heeft toen nadrukkelijk aan de burgemeester en aan de schepen van mobiliteit gevraagd om de 
voorgestelde maatregelen niet door te voeren. Alles wees er op dat er veel meer nadelige gevolgen zouden 
zijn dan voordelen op gebied van mobiliteit. De reacties van de weggebruikers in Ingelmunster en 
omstreken, en ook de gevolgen tijdens de voorbije maanden hebben bewezen dat de ingrepen niet hadden 
mogen doorgevoerd worden. 
Onze fractie stelt voor aan de gemeenteraad om de proefperiode onmiddellijk stop te zetten en de toestand 
te herstellen zoals voor de proefperiode. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine Verhamme, schepen van mobiliteit, die het 
volgende antwoordt. 
De implementatie van het Viaplan, waar u naar verwijst, werd inderdaad voorgesteld op de gemeenteraad 
van april dit jaar. Dit bevatte heel wat maatregelen. Uiteraard de proefopstellingen, maar evenzeer 
bijkomende signalisatie om het doorgaand en zwaar verkeer uit het centrum te houden, de smiley borden in 
het centrum (trafic check toestellen), de fietssuggestiestroken en dergelijke meer. Het is een ruim en veel 
omvattend plan. Daarnaast ging het punt over de Guido Gezellestraat over een tonnagebeperking voor 
vrachtwagens. 
Heel wat van die maatregelen kunnen dan ook op de algemene goedkeuring van de bevolking rekenen, 
anderen zijn inderdaad, zoals u aanhaalt, gecontesteerd. Het zijn wel allemaal maatregelen in de geest van 
het mobiliteitsplan dat door jullie in de vorige legislatuur werd opgesteld en waarbij gestreefd wordt naar 
een afname van het oost-west-verkeer. In deze hebben wij dus niets nieuws uitgevonden, integendeel zelfs. 
Daarenboven zijn de bijkomende maatregelen er ook enkel en alleen maar gekomen omdat de situatie was 
wat ze was. Ook voor de implementatie van het Viaplan was er ontevredenheid over de verkeersituatie in 
Ingelmunster. Perfect voor iedereen zal het wel nooit worden. 
Daarenboven hebben wij nooit beweerd dat we de waarheid in pacht hebben, maar in samenspraak met 
Studiebureau Demey streven wij naar een zo goed mogelijke oplossing. Bepaalde van de uitgevoerde 
maatregelen en veranderingen hebben een definitief karakter, andere zijn in proefopstelling. Een testperiode 
leek ons wenselijk. In uw punt wilt u een volledig herstel naar de oorspronkelijke toestand. Het verbaast me 
dan ook dat u daarmee pleit om alle borden opnieuw weg te halen, om de fietssuggestiestroken weg te 
nemen, om de smiley borden weer te verwijderen en om het tonnageverbod op te heffen in de Guido 
Gezellestraat. 
Wat betreft de proefopstelling: die gaan we nu objectief evalueren. Daarom wachten we op de cijfers van de 
tellingen die genomen werden nu begin september, nu het verkeer op zijn volle aantal is gekomen. Ook 
wordt de bevolking opgeroepen om haar, zowel positieve als negatieve, reacties op de proefopstelling te 
bezorgen aan de gemeente. Deze oproep werd vorige week bekend gemaakt. De burger kan ons zijn 
opmerkingen bezorgen ofwel via mail op volgend emailadres: viaplan@ingelmunster.be of schriftelijk op het 
volgend adres: VIA-plan Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. Alle eerder gemaakte opmerkingen en 
suggesties werden eveneens genoteerd en gebundeld. Deze oproep loopt tot 30 september. Ook vanuit de 
diensten en de verkeersdienst van politie wordt de zaak verder opgevolgd en bestudeerd. 
Er is ook een studie lopende in verband met de inrichting van het centrumkruispunt door het studiebureau 
Arcadis. Deze studie is nog niet afgerond. 
Ik wil tot slot meegeven dat we begrip hebben voor ieder zijn mening. Het onderwerp is inderdaad het 
gespreksonderwerp de laatste weken. Iedere verandering stuit op een zekere weerstand en dat zien we ook 
in andere gemeenten waar verkeerstechnische ingrepen gebeuren. Wat voor de één goed is, is voor de 
andere slecht en omgekeerd. Wij proberen dan ook een zo goed mogelijke oplossing uit te werken die op 



een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen. In de loop van de komende dagen en weken gaan we alles bij 
elkaar leggen en een beslissing nemen. Stante pede en overhaast een beslissing nemen is geen goede 
oplossing. Alles wordt in zijn globaliteit bekeken en we zullen het Viaplan dan ook bijstellen en bijschaven 
waar nodig. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, bij mail van 13 

september 2016 met betrekking tot het promoten van fiets als vervoermiddel 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Evy Becquart, raadslid, die het volgende toelicht. 
Met de start van de belangrijke wegen- en infrastructuurwerken in Ingelmunster gaat mobiliteit een 
belangrijk item zijn. Het zich verplaatsen met de wagen gaat niet altijd even eenvoudig zijn en gaat daarom 
ook geduld vergen. Als leerkracht en directeur zet ik me ook fel in om de kinderen met de fiets naar school 
te doen komen en dat vooral op een veilige manier. Een dag als de strapdag is daarbij een welgekomen 
ondersteuning. Daarnaast stel ik vast dat heel wat steden en gemeenten sterk de kaart van de fiets trekken. 
De fiets, al dan niet elektrisch, is het vervoermiddel van de toekomst voor korte en zelfs middellange 
afstanden. 
Mag ik daarom vragen dat het gemeentebestuur extra aandacht heeft voor de fiets in de komende periode, 
zowel promotioneel als in de uitwerking van nieuwe projecten. Het lijkt me dan ook goed om de fiets 
volgend jaar een ferme boost te geven en het jaar 2017 uit te roepen tot het jaar van de fiets. Indien jullie 
akkoord zijn, stel ik voor dat er een oplijsting wordt gemaakt van de acties die jullie kunnen en zullen 
ondernemen. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 
Ingelmunster gaat, zoals u terecht aanhaalt, een belangrijke periode van wegen- en infrastructuurwerken 
tegemoet. Het autoverkeer komt hiermee inderdaad onder druk te staan en de fiets kan een belangrijk en 
makkelijk alternatief zijn. 
Maar er is meer. Als bestuur zijn we er van overtuigd dat de fiets alsmaar meer aan maatschappelijk belang 
gaat winnen als het vervoersmiddel van de toekomst. Het belang van de fiets ten opzichte van de auto moet 
toenemen. We willen hier dan ook op verschillende manieren op inzetten. 
Als gemeente moedigen we de kinderen en hun ouders en grootouders aan met de fiets naar school te 
komen. We steunen dit, onder andere, door het promoten van de fluohesjes, door de campagne die we 
hebben gevoerd in alle Ingelmunsterse klassen bij de start van het nieuwe schooljaar en door onze 
deelname aan de Strapdag. Jong geleerd is oud gedaan 
Daarnaast willen we ons ook engageren om de volwassenen meer op de fiets te krijgen. Hoe dit kan gaan 
we verder bekijken, maar dit lijkt me een mooie uitdaging. 
Ten derde gaan we op alle mogelijke manieren bouwkundig en planologisch bekijken hoe we het comfort 
van de fietser kunnen verhogen. Ik verwijs hierbij graag naar twee punten die we reeds op deze 
gemeenteraad bespraken: onze ijver voor een afgescheiden fietspad op de nieuwe centrumbrug en onze wil 
om het trage wegennetwerk verder uit te breiden. 
Ten vierde haal ik graag aan dat Ingelmunster ook vanuit ecologisch perspectief inspanningen gaat leveren. 
De doelstelling uit het burgemeestersconvenant om in 2020 20% minder CO2 uitstoot te hebben is daarbij 
een belangrijke motivator. 
Fietsen is niet enkel goed voor de mobiliteit en het milieu, maar is ook gezond. Bewegen is belangrijk, en op 
zich is dat al een voldoende reden om het fietsen te promoten. 
Ten slotte lijkt het me dan ook logisch dat we het fietsgebruik communicatief sterk ondersteunen. De 
feelgood die er heerst omtrent het fietsen moeten we mee uitdragen. Afgelopen weekend kon u nog 
vaststellen hoe onder andere Kortrijk en Brugge bloeiden door hun centrum verkeersvrij te maken waardoor 
de fietser een centrale rol kreeg. Het zou in die optiek mooi zijn mocht Ingelmunster opnieuw een belangrijk 
fietsevenement hebben. 
Uw idee, Evy, om 2017 uit te roepen tot het jaar van de fiets lijkt ons dan ook bijzonder gepast. Het college, 
samen met de diensten, gaat bekijken hoe we uw oproep concreet vorm kunnen geven. We gaan dan ook 
proberen om tegen eind dit jaar een oplijsting te maken van de acties die we willen ondernemen. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
De zitting werd afgerond om 21.35 uur. 
 



 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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GEMEENTELIJK REGLEMENT 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN 
EEN TAXIDIENST 

HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE 

AFDELING 1 - VERGUNNING 

 
Artikel 1 

Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van één of 
meer voertuigen van op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar 
verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van Ingelmunster bevindt. 

Met “voertuig” kan het zowel gaan om een auto of een minibus, als om een twee- of 
driewielige motor, al dan niet met zijspan of aanhangwagen, op voorwaarde dat het 
voertuig naar constructie en uitrusting geschikt is voor het vervoer van ten hoogste 
negen personen, de bestuurder inbegrepen. 

De paardenkoetsen en taxifietsen (met hulpmotor van minder dan 0.3 kW) vallen niet 
onder het toepassingsgebied van dit reglement. 

Artikel 2 

De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst wordt aangevraagd bij het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen via een daartoe bestemd aanvraagformulier 
dat via de website ter beschikking wordt gesteld. 

Artikel 3 

Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de 
vergunning of de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxi-
dienst op het grondgebied van Ingelmunster afgegeven door het College van Burge-
meester en Schepenen binnen de 3 maanden na de indiening van de aanvraag. 

De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor het 
stationeren op eender welke standplaats die niet op de openbare weg gelegen is 
maar waarover de exploitant beschikt, of op eender welke standplaats op de openba-
re weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s 
en vrij is mits de vergunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt. 

Artikel 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen levert 1 vergunning af per exploitant. 
De vergunning vermeldt het aantal taxivoertuigen en het aantal reservevoertuigen, 
waarvoor ze afgegeven werd en of er al dan niet gebruik mag gemaakt worden van 
standplaatsen op de openbare weg en van radiotelefonie. 
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In de vergunning wordt er aan elk voertuig een identificatienummer (bestaande uit 
vier cijfers) toegekend. Elke identificatienummer kan slecht éénmaal worden toege-
wezen. De vergunning geeft een opsomming van de identificatienummers. 

Artikel 5 

De houder van een vergunning kan te allen tijde het college verzoeken het aantal 
voertuigen dat het voorwerp uitmaakt van zijn vergunning voor een taxidienst, te 
verhogen of te verlagen. 

De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt genomen vol-
gens de procedure en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvraag van 
een vergunning voor een taxidienst 

Artikel 6 

§1 - De vergunning wordt afgegeven na een onderzoek door het College van Burge-
meester en Schepenen omtrent de door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, 
zijn beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit. 

§2 - Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaak-
voerder van de rechtspersoon voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een na-
tuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning, en dit gedurende de hele 
duur van de exploitatie. 

§3 - Vooraleer de vergunningshouder iemand als taxibestuurder tewerkstelt, moet 
deze laatste beschikken over een toelating van het College van Burgemeester en 
Schepenen om deze functie uit te oefenen. 

§4 - Tot het bekomen van een toelating van taxibestuurder moet de solliciterende 
chauffeur een schriftelijke, door hem ondertekende aanvraag richten aan het College 
van Burgemeester en Schepenen. 

Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden: 

 een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden; 

 een voor eensluidend verklaard afschrift van het geldig bewijs van genees-
kundige schifting voor autobestuurders; 

 een voor eensluidend verklaard afschrift van het nationaal rijbewijs voor de 
categorie B, C, of O. 
De chauffeur van vreemde nationaliteit, niet EEG-onderdaan, moet houder 
zijn van een arbeidsvergunning; 

 een attest van onmiddellijke aangifte overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van te-
werkstelling, DIMONA attest genoemd; 

 een kopie van het arbeidscontract. 

§5 - In afwachting van de aflevering van de toelating door het College van Burge-
meester en Schepenen, zoals vermeld in §1 van dit artikel, kan een chauffeur voorlo-
pig tewerkgesteld worden mits voorleggen van: 

 een DIMONA-attest 

 een kopie van het arbeidscontract. 

§6 - De toelating van taxichauffeur is slechts geldig tot het einde van het lopend ka-
lender jaar. 

Per kalenderjaar, met ingang van 1 januari van ieder jaar, dient een nieuwe toelating 
van taxichauffeur bekomen te worden. Hiervoor moet, in de loop van de maand no-
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vember voorafgaand aan het jaar waarop de vergunning slaat, schriftelijk een door 
de taxichauffeur ondertekende aanvraag om hernieuwing van de toelating gericht te 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Bij de aanvraag om hernieuwing van toelating dienen volgende documenten gevoegd 
te worden: 

 een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden; 

 recent DIMONA-attest van de werkgever waarin bevestigd wordt dat bedoel-
de chauffeur bij hem als werknemer is ingeschreven. 

§7 - Op de toelating van taxichauffeur moet de werkgever de datum invullen van in-
diensttreding van betrokken chauffeur. Desgevallend moet ook de datum van het ver-
laten van het bedrijf ingevuld worden. 

Beide notities dienen gevolgd te worden door de handtekening van de werkgever, 
geviseerd door de burgemeester of zijn aangestelde. 

§8 - Het College van Burgemeester en Schepenen kan het verlenen van de bedoelde 
toelating afhankelijk stellen van het slagen in een proef. 

Deze proef kan handelen over de beschrijving van de kortste weg, het verkeersre-
glement, de tarieven, de taxameter, de maatregelen tegen ongevallen, enz ... 

Deze proef wordt afgenomen door de gemeente in samenwerking met de politiezone. 

§9 - Het College van Burgemeester en Schepenen kan de toelating, om de functie van 
taxichauffeur uit te oefenen, intrekken of weigeren bij de chauffeurs: 

 die veroordeeld zijn wegens inbreuken op de voorschriften van onderhavig 
taxireglement 

 van wie op het uittreksel uit het strafregister één van onderstaande misdrij-
ven is vermeld: 

o dronkenschap aan het stuur; 

o openbare dronkenschap; 

o verkeersongeval met vluchtmisdrijf waarbij lichamelijk letsel werd 
veroorzaakt aan derden. 

 van wie op het uittreksel uit het strafregister één van onderstaande misdrij-
ven is vermeld en waarvan de veroordeling minder dan 5 jaar geleden is: 

o druggebruik en aanzetten tot druggebruik; 

o toebrengen van opzettelijke slagen waarbij verwondingen werden 
toegebracht aan derden; 

o ontucht of prostitutie of aanzetten tot een van die feiten. 

§10 - De toelating om de functie van taxibestuurder uit te oefenen vervalt van 
rechtswege indien de chauffeur niet meer beschikt over de geldige documenten be-
doeld in de paragrafen 4 en 5 van dit artikel of indien de vermeldingen opgelegd door 
paragraaf 7 van dit artikel niet op de toelating aangebracht zijn, onverminderd de 
mogelijkheid tot schorsing of intrekking van de vergunning van de exploitant. 

Artikel 7 

§1 - De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtsper-
soon die hetzij eigenaar is van het of de voertuigen, hetzij er de beschikking over 
heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereen-
komst. 



Reglement Taxidiensten  pag. 4/14 

§2 - De vergunninghouder van wie een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten ge-
volge van een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of diefstal kan, op zijn 
verzoek, gemachtigd worden zijn dienst te verrichten door middel van een vervan-
gingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en waarvoor hij evenmin een contract 
van aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst kan voorleggen. 

Deze machtiging wordt voor maximum 3 maanden verleend en is niet hernieuwbaar. 

De machtiging om de dienst te verrichten met een vervangingsvoertuig wordt aange-
vraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat binnen de twee werk-
dagen de vervangingskaart (wit) uitreikt. Na afloop van de toegestane termijn moet 
de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaart inleveren bij de gemeente. 

§3 - De verhuring, door de exploitant, onder welke vorm dan ook, van het of de voer-
tuigen aan enigerlei persoon die het of de voertuigen zelf bestuurt of laat besturen, is 
verboden. 

Artikel 8 

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. 

Nochtans mits voorafgaande machtiging van het College van Burgemeester en Sche-
penen: 

1° mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- 
of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of permanente werkonbekwaam-
heid van de vergunninghouder, onder dezelfde voorwaarden de exploitatie van de 
dienst voortzetten tot het einde van de inde vergunning gestelde termijn. 

2° kan een rechtspersoon de exploitatie van een natuurlijk persoon die houder is van 
een vergunning voortzetten wanneer deze houder zijn vergunning inbrengt in deze 
rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de 
zaakvoerder. 

3° kan een rechtspersoon zijn vergunning verdelen onder de personeelsleden van zijn 
onderneming op voorwaarde dat: 

 de vergunning in zijn geheel wordt overgedragen en de rechtspersoon zijn 
activiteiten als taxi-exploitant volledig stopzet; 

 de personeelsleden onder wie de vergunning wordt verdeeld, op datum van 
de aanvraag tot verdeling van de vergunning, sedert ten minste 3 jaar actief 
en ononderbroken aan de exploitatie van een taxidienst deelnemen, en die 
sedert tenminste 1 jaar als werknemer zijn ingeschreven in het personeelsre-
gister van de rechtspersoon die zijn vergunning wenst te verdelen; 

 de rechtspersoon die zijn exploitatie stopzet de nodige bewijsstukken voor-
legt waarbij wordt aangetoond dat voldaan is aan de sociale en fiscale ver-
plichtingen. 

Artikel 9 

De vergunning met de taxi- en de reservekaarten dient afgehaald te worden binnen 
de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het College van Burgemeester 
en Schepenen. Na deze termijn vervalt de vergunning. 

Artikel 10 

De duur van de vergunning is vijf jaar. 

De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. 

Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de 
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vergunning of hernieuwingsakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen. 

Artikel 11 

Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Sche-
penen kan de vergunning ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden 
of kan de hernieuwing van de vergunning worden geweigerd wegens één van vol-
gende redenen:  

 indien de exploitant de bepalingen van de exploitatievoorwaarden, het de-
creet van 20 april 2001 en de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft; 

 indien de exploitant niet langer voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijk-
heid, beroepsbekwaamheid of solvabiliteit; 

 indien de exploitant de op hem van toepassing zijnde wetgeving in het kader 
van zijn beroepsuitoefening, niet naleeft. 

Met uitzondering van voorgaande gevallen, kan een vergunninghouder die zijn taxi-
exploitatie stopzet, gedurende een periode van tenminste drie jaar na datum van ak-
teneming hiervan door het College van Burgemeester en Schepenen, geen vergun-
ning verwerven, noch meerderheidsvennoot worden in een rechtspersoon die houder 
is van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of deze heeft aange-
vraagd 

Artikel 12 

Tegen de in artikel 11 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstente-
nis van beslissing binnen drie maanden na de indienen van de aanvraag, kan beroep 
ingesteld worden bij de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen die 
bij een met redenen omklede beslissing uitspraak doet binnen drie maanden na het 
ontvangen van het beroepsschrift. 

Het beroep moet worden ingediend bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen 
na de betekening van de beslissing tot weigering of binnen vijftien dagen na de da-
tum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die op de indiening van de aan-
vraag volgt. 

Indien de bestendige deputatie geen beslissing genomen heeft binnen de gestelde 
termijn kan de aanvrager bij aangetekend schrijven, vragen om binnen de dertig da-
gen na de verzending, een beslissing te nemen. Indien binnen deze termijn de be-
stendige deputatie niet heeft beslist, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd. 

 

AFDELING 2 - EXPLOITATIE 

 
Artikel 13 

De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die 
een vergunning bezit, mag de in de vergunning vermelde voertuigen inzetten als 
taxidienst, mits een vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen en 
betaling van een bijkomende belasting overeenkomstig artikel 20 van dit reglement. 

Artikel 14 

De exploitanten van taxidiensten mogen ertoe gemachtigd worden om voor de exploi-
tatie van hun diensten over reservevoertuigen te beschikken waarvan ze eigenaar zijn 
of waarover ze beschikken bij een contract van verkoop op afbetaling of een leasing-
overeenkomst. 
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De reservevoertuigen moeten ten minste uitgerust zijn om een taxidienst te verzeke-
ren. 

Deze reservevoertuigen mogen niet verhuurd worden. 

De vergunning vermeldt, in voorkomend geval, het aantal reservevoertuigen waar-
over de exploitant mag beschikken. 

Artikel 15 

Het aantal reservevoertuigen is beperkt: voor elk begonnen schijf van tien toegelaten 
taxivoertuigen is er maar één reservevoertuig. 

De aanvraag om het aantal reservevoertuigen te verhogen of te verlagen dient te ge-
beuren bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 16 

Ieder taxivoertuig krijgt twee taxikaarten met de volgende kleuren: een lichtgele 
kleur, als het taxivoertuig niet mag stationeren op de openbare weg, en een licht-
groene kleur, als het wel mag stationeren op de op de openbare weg. 

De reservevoertuigen krijgen een witte reservekaart. 

Artikel 17 

De exploitanten die over een exploitatievergunning voor een taxidienst beschikken, 
kunnen die voertuigen enkel inzetten in het kader van geregeld vervoer of van bij-
zondere vormen van geregeld vervoer mits ze een schriftelijke overeenkomst gesloten 
hebben met de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM). 

Met geregeld vervoer wordt bedoeld: stads- of streekvervoer van personen met een 
bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halte-
plaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. Dit vervoer 
is voor iedereen toegankelijk. 

Met bijzondere vormen van geregeld vervoer wordt bedoeld: geregeld vervoer van 
bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde 
regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen 
reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. De bijzondere vor-
men van geregeld vervoer omvatten onder meer: 

 vervoer van werknemers van en naar het werk; 

 vervoer van scholieren en studenten van en naar hun onderwijsinstellingen; 

 vervoer van militairen en hun gezinnen van en naar hun plaats van legering. 

Artikel 18 

De exploitant is verplicht elke wijziging van adres van woonplaats, exploitatiezetel of 
maatschappelijke zetel, binnen vijf dagen aan het College van Burgemeester en 
Schepenen mee te delen. 

 

AFDELING 3 – NORM AANTAL VERGUNDE TAXIVOERTUIGEN 

 
Artikel 19 

De norm voor het aantal vergunde taxivoertuigen op het grondgebied van Ingelmun-
ster is 10. 
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Als deze norm bereikt is, wordt een wachtlijst opgemaakt waarin de naam of han-
delsnaam en het adres van de aanvrager in chronologische volgorde van ontvangst 
van de aanvraag wordt ingeschreven. 

Er wordt voorrang gegeven aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning 
aanvraagt op voorwaarde dat die voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden. 

Op eenvoudige vraag kunnen de personen die op de wachtlijst staan, hiervan een af-
schrift krijgen. 

 

HOOFDSTUK 2. BELASTINGEN 

 
Artikel 20 

De afgegeven vergunningen geven aanleiding tot een jaarlijkse en ondeelbare belas-
ting, zoals bepaald in het gemeentelijk belastingreglement op de exploitatie van taxi-
diensten. Deze belastingen worden door de gemeente geïnd. 

 

HOOFDSTUK 3. TARIEVEN 

 
Artikel 21 

§1 - Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de tarieven vast rekening 
houdend met de maximumtarieven voor taxivervoer opgelegd door de bevoegde mi-
nister en op voorstel van de exploitant. 

De exploitant kan tijdens de duur van de exploitatie een aanpassing van de tarieven 
aanvragen. 

§2 - De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden. 

In de voertuigen die in opdracht van de VMM rijden in het kader van geregeld ver-
voer worden de tarieven van de VMM uitgehangen. 

Als het vervoer wordt ingezet in opdracht van de VMM past de exploitant van de taxi-
dienst de tarieven van de VMM toe in plaats van de tarieven die de gemeente heeft 
bepaald en wordt het berekeningsmechanisme niet ingeschakeld. 

§3 - Er zijn 26 tarieven mogelijk, van A tot Z. 

 

HOOFDSTUK 4. STOPZETTING 

 
Artikel 22 

In geval van definitieve stopzetting van de taxidienst brengt de exploitant de ge-
meente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert de eerstvolgende werkdag de 
vergunning, de taxikaarten en de reserve- en vervangingskaarten in. 

De datum van effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant de taxivergun-
ning, de taxi- de reserve- en vervangingskaarten ingeleverd heeft bij de gemeente. 

Hiervan krijgt hij een ontvangstbewijs. 
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HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG 

 
Artikel 23 

Met uitzondering van een motortaxi heeft het voertuig, als er twee of drie zitplaatsen 
zijn in het voertuig, de bestuurder inbegrepen, ten minste twee deuren. 

Zijn er vier zitplaatsen of meer, dan heeft het voertuig ten minste drie deuren om in- 
en uit te stappen. 

Artikel 24 

De voertuigen in dienst bevinden zich in goede staat en bieden de nodige kwaliteit, 
comfort, gemak en netheid, zowel met betrekking tot de carrosserie als met betrek-
king tot de cabine. 

Artikel 25 

De exploitant mag geen reclame op het voertuig aanbrengen. 

Artikel 26 

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde kaarten aan boord. 

Eén kaart wordt in het voertuig, rechts onderaan, aan de binnenkant van de achter-
ruit bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor derden. 

De tweede kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiers bevestigd. Als het 
voertuig slechts over twee deuren beschikt, dan wordt die kaart op het dashboard 
bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor de klant. 

Bij een motortaxi worden de twee kaarten leesbaar voor derden op het voertuig aan-
gebracht. 

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de taxikaart wordt een nieuwe kaart 
met de vermelding “duplicaat” door de gemeente uitgereikt op vertoon van een attest 
van de politie. 

Artikel 27 

Op het ogenblik dat de reservevoertuigen of de vervangingsvoertuigen ingezet wor-
den, moeten ze daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 één geplastificeerde reservekaart, respectievelijk één geplastificeerde vervan-
gingskaart en de taxikaart zijn naast elkaar, rechts onderaan aan de binnen-
kant van de achterruit bevestigd; 

 de reservevoertuigen, respectievelijk de vervangingsvoertuigen zijn als taxi 
verzekerd. 
In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de reservekaart, respectieve-
lijk de vervangingskaart wordt een nieuwe kaart met de vermelding “dupli-
caat” door de gemeente uitgereikt op vertoon van een attest van de politie. 
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HOOFDSTUK 6. BEPALINGEN BETREFFENDE DE DIENST EN DE RITTEN 

AFDELING 1 – TAXAMETER EN TARIEVEN 

 
Artikel 28 

De taxivoertuigen, de reserve- en vervangingsvoertuigen zijn uitgerust met een 
taxameter en randapparatuur. 

Artikel 29 

De randapparatuur bestaat ten minste uit een apparaat met opslagcapaciteit voor 
elektronische gegevens en een printer. 

De gegevens zijn beveiligd in die zin dat de integriteit, de oorsprong en het niet-
weerlegbare karakter ervan gewaarborgd zijn. 

De exploitant bewaart gedurende vijf jaar de beveiligde gegevens. 

Artikel 30 

De taxameter en eventueel de randapparatuur worden zo in het voertuig geplaatst 
dat de wijzerplaat ervan leesbaar is voor een klant die in het voertuig plaatsgenomen 
heeft. Zodra dat nodig is, wordt de wijzerplaat verlicht. 

Als het voertuig wordt ingezet voor collectieve ritten, dan moet het voertuig uitgerust 
zijn met apparatuur die collectieve ritten kan berekenen. 

Dit artikel is niet van toepassing op motortaxi’s. 

Artikel 31 

De taxameter en de randapparatuur zijn in werking tijdens de dienst. 

Artikel 32 

Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogen-
blik dat de klant plaatsneemt in het voertuig. 

Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsbereke-
ningsmechanisme van de taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi 
stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder de klant verwittigd heeft dat 
hij aangekomen is. 

Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant 
het voertuig gebruikt. 

Artikel 33 

De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld. 

 

AFDELING 2 – DIENSTSTATEN 

 
Artikel 34 

De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrek-
ken (deze gegevens worden opgeslagen in de randapparatuur): 

 bij de aanvang van de dienst: 
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o de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnum-
mer 

o de datum 

o het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi 

o de naam en de voornaam van de bestuurder 

o de totalisatoren 

o het uur waarop de dienst van de bestuurder begint 

o voor de bezoldigde bestuurders het vastgestelde uur van het einde 
van de dienst 

 tijdens de dienst: de uren van de effectief genomen rustpauze en van de 
dienstonderbrekingen 

 aan het einde van de dienst: 

o de totalisatoren 

o de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst. 

Artikel 35 

De bestuurder kan een exemplaar van de dienststaat voor zichzelf afdrukken. 

Artikel 36 

De gegevens van de taxameter met zijn randapparatuur worden gedurende 5 jaar 
bewaard. 

Ze worden verstrekt op elk verzoek van de bevoegde ambtenaren en agenten. 

 

AFDELING 3 – VERVOERBEWIJS 

 
Artikel 37 

De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af. 

Hierop staan ten minste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt: 

 de vermelding “vervoerbewijs” 

 de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer 

 het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi 

 de naam van de bestuurder 

 het volgnummer van de rit dat een oplopend getal is dat bestaat uit zeven 
cijfers, te beginnen met 0000001 

 de datum en het uur van het in- en uitstappen 

 de instap- en uitstapplaatsen 

 het aantal afgelegde kilometers 

 het toegepaste tarief 

 de totale prijs van de rit, voorafgegaan door de vermelding “te betalen be-
drag” of de prijs per persoon in geval van een collectieve rit 
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 de vermelding “klachten” en het telefoonnummer van de politiepost van de 
vergunningverlenende gemeente. 

In geval van een collectieve taxi worden de vermeldingen per klant afgedrukt. 

In geen geval mag een handgeschreven vervoerbewijs worden afgegeven. 

Als het vervoerbewijs niet kan worden geprint geeft de bestuurder een handgeschre-
ven vervoerbewijs met alle voornoemde gegevens. Hij mag daarna geen klanten 
meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld. 

Alle bovenvermelde gegevens worden opgeslagen in de randapparatuur. Deze gege-
vens worden gedurende vijf jaar bewaard. Ze worden verstrekt op elk verzoek van de 
bevoegde ambtenaren en agenten. 

Extra kosten die verbonden zijn aan het taxivervoer, zoals parkeerkosten of wegentol, 
kunnen aan de klant worden doorgerekend mits het ontvangstbewijs aan de klant 
wordt afgegeven. 

Artikel 38 

Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de 
klant overhandigd, zelfs zonder dat die erom verzoekt. 

 

AFDELING 4 – CONTROLERAPPORT 

 
Artikel 39 

De randapparatuur moet een controlerapport kunnen afdrukken. Hierop staan ten-
minste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt: 

 de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer 

 het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi 

 de naam of de benaming van de installateur van de taxameter en de randap-
paratuur 

 de naam van de bestuurder 

 de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is 

 alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst 

 alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren 

 de totalisatoren. 

 
Artikel 40 – Taxilicht 

Met uitzondering van een motortaxi is er op het dak van elk taxivoertuig een taxilicht 
aanwezig. Dat is gekoppeld aan de taxameter. 

Dat taxilicht vermeldt in het middengedeelte het woord “TAXI” op de voor- en achter-
kant van de lichtinstallatie. 

Als de taxi vrij is, brandt het taxilicht. In alle andere gevallen brandt het taxilicht niet. 

Er moet zich geen taxilicht op het dak van het taxivoertuig bevinden als het in op-
dracht rijdt van de Vlaamse Vervoermaatschappij. 
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Artikel 41 - Affichering in de taxi 

Met uitzondering van een motortaxi worden het keuringsbewijs en de groene verze-
keringskaart van het voertuig duidelijk leesbaar voor de gebruikers in het taxivoertuig 
aangebracht. 

Een collectieve taxi is duidelijk als dusdanig herkenbaar voor het publiek door middel 
van een bord met daarop minstens de vermelding “collectieve taxi”. Dat bord wordt 
vooraan in het voertuig geplaatst. 

 

HOOFDSTUK 7. KLANTEN EN TAXIBESTUURDERS 

 
Artikel 42 

Behalve op andersluidend verzoek van de klant brengt de bestuurder hem langs de 
snelste weg naar zijn bestemming. 

De bestuurder die een collectieve taxirit uitvoert, kiest zelf welke de meest geschikte 
en snelste route is. 

Artikel 43 

De klant die een taxi wil nemen, heeft het recht om opgepikt te worden door een 
taxibestuurder in dienst zodra die vrij is of in geval van een collectieve taxi, als er nog 
een lege plaats is, zelfs als de taxi zich dan op het grondgebied van een andere ge-
meente bevindt, dan waar de toegelaten standplaats van de exploitant gelegen is. 
Nochtans weigert de bestuurder deze rit als zijn voertuig zich op minder dan honderd 
meter bevindt van een standplaats voor taxi’s, waar één of meer voertuigen beschik-
baar zijn. 

Artikel 44 

Het is verboden voor de klanten om in het taxivoertuig te roken. 

Artikel 45 

De bestuurder mag: 

 weigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil 
worden gebracht, tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door 
een interventie van de politie; 

 een voorschot eisen voor lange ritten; 

 klanten weigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar 
brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet 
respecteren. 

Artikel 46 

De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen af bij de politie, uiterlijk 
binnen twee kalenderdagen. 

Artikel 47 

Het is de bestuurder verboden om: 

 aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of 
de prijs vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de 
taxameter of de randapparatuur; 
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 in geval van een taxi die ingezet wordt als geregeld vervoer in opdracht van 
de Vlaamse Vervoermaatschappij, aan de klant een prijs te vragen die hoger 
ligt dan die welke bepaald wordt door de VVM; 

 in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan 
die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke 
klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast; 

 zijn dienst te verzekeren in het gezelschap van andere personen dan het cli-
enteel, behalve als het gaat om een kandidaat-taxibestuurder die zijn stage 
doet; 

 met zijn voertuig heen en weer te rijden om klanten te ronselen; 

 de gegevens van de dienststaat en het vervoerbewijs te wijzigen; 

 te roken tijdens de dienst. 

De bestuurder moet de standplaatsen rein houden en alle sporen van vet, olie, mod-
der en dergelijke meer van de door het voertuig ingenomen plaats verwijderen. 

Artikel 48 

Als er zich tijdens de rit een storing voordoet in de werking van de taxameter en de 
randapparatuur brengt de bestuurder de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte en 
wordt het bedrag van de rit in overleg tussen de bestuurder en de klant vastgesteld. 

Nadat de klant naar de bestemming is gebracht, stopt de bestuurder de taxidienst 
met dit voertuig. 

Als er zich tijdens de rit een defect voordoet aan het voertuig of het raakt betrokken 
bij een ongeval, dan heeft de klant het recht om de taxi te verlaten na betaling van 
het door de taxameter aangegeven bedrag voor de reeds afgelegde kilometers. 

De taxibestuurder zorgt ervoor dat de klant zijn rit kan voortzetten met een ander 
taxivoertuig. 

In geen geval mogen de kosten van het oponthoud aan de klant aangerekend wor-
den. 

 
Artikel 49 - Statistische gegevens 

Iedere taxi-exploitant dient de statistische gegevens betreffende zijn onderneming te 
verstrekken aan het gemeentebestuur indien hierom wordt verzocht. 

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor statistische doeleinden be-
treffende het personenvervoer. 

 

HOOFDSTUK 8. HET STATIONEREN 

 
Artikel 50 

§1 - De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor 
het stationeren op eender welke standplaats die niet op de openbare weg gelegen is 
maar waarover de exploitant beschikt, of op eender welke standplaats op de openba-
re weg in Ingelmunster die voorbehouden wordt voor de taxi’s en vrij is mits de ver-
gunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt. 

§2 - Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de open-
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bare weg mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden. 

§3 - Het voorzien, het wijzigen en het afschaffen van standplaatsen op de openbare 
weg gebeurt in overleg met de VVM (Vlaamse Vervoermaatschappij) en met de taxi-
exploitanten met een vergunning. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 20 september 2016. 
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VOORWOORD 

De trage wegen in en rond het centrum, maar zeker ook deze op het platteland krijgen vanaf heden 

de volle aandacht van de gemeente. Er is vanuit de bevolking immers veel vraag naar een degelijk 

uitgebouwd ‘trage-wegennetwerk’. Dit is niet verwonderlijk. Daar er op deze wegen in principe geen 

gemotoriseerd verkeer toegelaten is, zijn het de enige wegen waar het nog stil en veilig is voor de 

zwakke weggebruiker. Daarom worden de nog bestaande trage wegen vaak gebruikt door fietsende 

schoolkinderen en jongeren. Een netwerk van trage wegen zal ook het autogebruik over korte 

afstanden verminderen, het autoverkeer in het centrum doen afnemen en de daarmee gepaard 

gaande parkeermoeilijkheden oplossen. 

Maar ook de recreant heeft de trage wegen herontdekt als toeristisch- recreatief element. Dit zijn de 

mountainbikers, paardrijders, stappers of gewoon de recreatieve wandelaars, waarbij de beleving 

meer gericht is op natuur en landschap.  

Daarom wenst de gemeente, in functie van de veiligheid van de zwakke weggebruiker, maar ook in 

functie van hun waarde voor de open ruimte, het netwerk van trage wegen in eer te herstellen. Dit 

door het opwaarderen van het huidig net, maar ook door het opnieuw openstellen van in onbruik 

geraakte verbindingen. Ook alle nieuwe mogelijkheden tot aanleggen van nieuwe trage verbindingen 

zullen worden benut. 

Het is belangrijk te weten dat elk gemeentebestuur nu de plicht heeft, maar ook in het verleden om 

de ‘sentiers’ en ‘chemins’ niet ‘vanzelf’ te laten verdwijnen. Hierover bestaan een aantal recente 

arresten. Dit is nog een reden te meer om het trage-wegen vraagstuk versneld aan te pakken.  

Het spreekt voor zich dat de economische realiteit zal gerespecteerd worden. Indien het herstellen 

van het oorspronkelijk tracé economisch hinderend zou zijn, kan ervan afgeweken worden door 

bijvoorbeeld het tracé te verleggen naar de perceelsgrenzen. Wij hopen op de medewerking van de 

betrokkenen om alternatieven aan te reiken. Zonder deze medewerking zal het bestuur genoodzaakt 

zijn om het oorspronkelijk traject toch te volgen. 

 

ALGEMEEN 

De visie voor het beleidsplan bestaat erin, rekening houdend met de landbouw-economische 

aspecten, de oorspronkelijke verbindingen uit de atlas der buurtwegen waar mogelijk te herstellen, 

waar deze een bijdrage bieden aan een functioneel-recreatief netwerk voor fietsers en voetgangers. 

Hierbij wordt rekening gehouden met alle aspecten die trage wegen interessant maken: 

 mobiliteit (zoals de realisatie van vlotte en veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers 

naar scholen, bushaltes, winkels, woonbuurten, buurgemeenten, speelplekken, jeugdlokalen, 

enz.).  

 het ontsluiten van trage wegen voor wandelaars en fietsers, zodat Ingelmunster een 

betekenis krijgt als recreatief gebied. 

 de uitbouw van een ecologisch netwerk waar de wegbermen voldoende breed zijn en op een 

verantwoorde wijze worden beheerd.  
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 de cultuurhistorische waarde in die gevallen waar de trage wegen mee tot het geheugen van 

een gebied behoren. 

PRAKTISCHE KRACHTLIJNEN 

Om deze zaken in de praktijk om te zetten worden een aantal principes vooropgesteld: 

 Respect voor landbouwstructuren: 

De structuur van de landbouwpercelen is in veel gevallen verschillend van deze uit de periode 

van de opmaak van de atlas der buurtwegen. Wanneer het wenselijk is om een verbinding 

tussen twee punten te herstellen wordt er de voorkeur aan gegeven niet dwars door 

landbouwpercelen te passeren, maar in samenspraak met de eigenaar/gebruiker er toe te 

komen dit op een verantwoorde manier (bv. langs de perceelsgrenzen) te doen. 

 Functioneel, recreatief, ecologisch en historisch: 

Bij de uitbouw van het netwerk wordt rekening gehouden met functionele en recreatieve 

aspecten. Als we de zaak louter vanuit mobiliteit bekijken is het wenselijk om deze 

verbindingen te verharden. Rekening houdend met het recreatieve en ecologische aspect is 

dit niet altijd aangewezen. Bepaalde recreatieve gebruikers zijn juist vragende partij voor 

onverharde wegen. Wanneer de trage wegen ook door de landbouwers (tractoren en andere 

landbouwmachines) gebruikt worden als toegang tot hun perceel moet de inrichting hier ook 

rekening mee houden. Het is de bedoeling om bij de inrichting van de trage wegen deze 

verschillende vragen met elkaar te verzoenen. Hiervoor zijn gecombineerde oplossingen 

mogelijk (bv. onverhard met in het midden een strook betonstapstenen). Naast de aspecten 

van verharding zijn ook andere elementen van inrichting zoals naambordjes die verwijzen 

naar de eventuele oude naam van de buurtweg of zitbanken op welgekozen locaties 

aangewezen. 

 Privaat versus openbaar 

De meeste trage wegen (sentiers) zijn op private eigendom gelegen. Maar er rust een 

openbaar karakter op deze wegen. Volgens de wet op de buurtwegen is de gemeente 

verantwoordelijke voor het onderhoud. De doelstelling van dit tragewegenproject bestaat erin 

te komen tot een netwerk van wegen die op een verantwoorde manier zijn ingericht en 

worden onderhouden. De gemeente is bereid om in overleg met de eigenaar de weg aan te 

kopen zodat deze volledig in het openbaar domein kan komen. 

 Waardevermeerdering 

De wetgeving inzake buurtwegen bepaalt dat ingeval van een afschaffing of verplaatsing van 

een buurtweg de eigenaar door wiens eigendom de buurtweg loopt een meerwaarde moet 

betalen aan het gemeentebestuur. Hier kan echter gemotiveerd van afgeweken worden. De 

omlegging van een buurtweg naar de perceelsgrenzen van een landbouwperceel en/of de 

kosteloze grondafstand kan in dit geval zeker als voldoende motivatie beschouwd worden 

vermits dit een win-win situatie is voor beide partijen. De eigenaar moet geen meerwaarde 

betalen en de winst voor de gemeente bestaat erin dat zij een beter netwerk kan uitbouwen 

en een algemeen onderhoudsplan voor alle trage wegen kan uitwerken. 

 

 

AANPAK VIA 4 SPOREN 
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Om het uiteindelijke doel, een netwerk van trage wegen, te bereiken wordt gewerkt op 4 sporen. Het 

spreekt voor zich dat niet alles in één keer kan uitgevoerd worden. De verschillende sporen zullen ook 

niet noodzakelijk in de rangorde als hieronder beschreven, uitgevoerd worden. De doelstelling bestaat 

er echter in dat wanneer gewerkt wordt rond trage wegen, dit kan gekaderd worden binnen een 

ruimer geheel. 

SPOOR 1 – BEHOUD EN HERWAARDERING VAN BESTAANDE, FYSISCH AANWEZIGE, 

VERBINDINGEN 

De trage wegen die op de inventaris aangeduid staan als fysisch aanwezig, opgenomen in de atlas, 

zullen systematisch heringericht worden. Er zal geopteerd worden voor een aantal mogelijke 

oplossingen qua verharding, afhankelijk van de functie van de weg. Het is wel de bedoeling dat er een 

eenvormigheid is naar inrichting zodat dit de herkenbaarheid van het trage wegen netwerk ten goede 

komt.  

SPOOR 2 – ONDERZOEK NAAR TE HERSTELLEN VERBINDINGEN – HEROPENEN 

VERBINDINGEN 

Voor de trage wegen die opgenomen zijn in de atlas, maar fysisch niet meer aanwezig zijn werd een 

analyse gemaakt op basis van de bovenstaande principes. Als resultaat van dit onderzoek werden een 

aantal verbindingen geselecteerd waarvan het wenselijk is deze te heropenen. Met de betrokken 

eigenaars en gebruikers zal een overleg georganiseerd worden om na te gaan op welke wijze de 

verbinding kan hersteld worden.  

SPOOR 3 – AFSCHAFFEN VAN FYSISCH NIET MEER AANWEZIGE VERBINDINGEN DIE 

GEEN MEERWAARDE OF FUNCTIE HEBBEN. 

Voor de wegen uit de atlas die fysisch niet meer aanwezig zijn en die buiten de selectie vallen van de 

te herstellen verbindingen, dit omwille van hun beperkte functionele of recreatieve meerwaarde, is er 

geen bezwaar tegen de afschaffing.   

SPOOR 4 – OPTIMALISEREN VAN HET NETWERK DOOR AANVULLING MET POTENTIËLE 

VERBINDINGEN DIE NIET IN DE ATLAS OPGENOMEN ZIJN. 

Tijdens de inventarisatiefase werden bij het terreinonderzoek naast de trage wegen uit de atlas ook 

andere verbindingen gekarteerd die wel een potentieel hebben binnen een gemeentelijk trage wegen 

netwerk. Met de eigenaars van deze wegen zal overleg georganiseerd worden om indien mogelijk het 

openbaar karakter van deze wegen of verbindingen te verzekeren. 

 

 

 

 

 

CONSULTATIE EN DRAAGVLAKVORMING 
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In opdracht van het college van burgemeester en schepenen werd een voorstel van beleidsvisie 

uitgewerkt.  

Het voorstel van  beleidsvisie alsook de bijhorende kaarten werden voorgelegd aan diverse 

adviesraden en betrokken organisaties om op die manier bijkomende input te krijgen over wat voor de 

diverse betrokkenen mogelijke aandachtspunten zijn.  

Onderstaande betrokkenen werden bevraagd op basis van het voorstel van beleidsvisie, kaarten en 

invulfiches met gerichte vragen. 

  

Heemkundige Kring Den Hert Toerisme Leiestreek 

Vzw Trage Wegen Ingelmunster Gemeentelijke lagere school 'De Wingerd' 

Sportraad Gemeentelijke BLO School 'De Zon' 

Jeugdraad Gemeenschapsschool 'De Regenboog' 

Seniorenraad Gesubsidieerde Vrije Basisschool OLV 

Cultuurraad Gesubsidieerde Vrije Basisschool Centrum 

Milieuraad Gesubsidieerde Vrije Basisschool St. Jozef 

GECORO Prizma Middenschool Ingelmunster 

Werkgroep toegankelijkheid AVI 

Lokaal overleg kinderopvang Mandelfietsers 

Landelijke Gilde Okra 

Fietsersbond Okra Sport 

BLOSO WTC Vriendenkring 

WSV De Brigandtrotters vzw Fietsende Dames 

Aviflorastappers Ingelmunster Ruitersclub 

Wielerclub De Patrickvrienden Projectvereniging BIE 

Wielerclub "Soenens-Germond"  

Na deze consultatieronde werden de ontvangen adviezen door het college van burgemeester en 

schepenen beoordeeld en werd de beleidsvisie beperkt bijgestuurd. De uiteindelijke visie en kaarten 

worden tenslotte ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
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Dossier behandeld door: 
 ir. Dominik RONSE, gemeentesecretaris (051 33 74 10) 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be 

Tussen de ondergetekenden, 

het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Dirk DEBAERE, 
Voorzitter en de heer ir. Dominik RONSE, Secretaris, met als adres Oostrozebekestraat, 4 – 8770 
Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van de Gemeente in uitvoering van een beslissing 
van de Gemeenteraad van 20 september 2016, verder de Gemeente genoemd, 

enerzijds, 

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster, vertegenwoordigd door 
de heer Dries COUCKUYT, Voorzitter, en de heer Stefaan DE CLERCQ, Secretaris, met als adres 
Oostrozebekestraat, 6 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in uitvoering van een beslissing van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 27 september 2016, verder het OCMW genoemd, 

anderzijds, 

Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster cvba, vertegenwoordigd door mevrouw Carla PILLEN, 
Voorzitter, en mevrouw Ilse HIMPE, Ondervoorzitter, met als adres Stationsstraat 40-42 te 8770 
Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster cvba, 
verder de cvba BKI genoemd, 

anderzijds, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Artikel 1. Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst 

§1 – a. Exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster 
In afwachting van de realisatie van een buitenschoolse kinderopvang, wordt de kwalitatieve uitbating van 
de buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster, onderwerp van onderhavige overeenkomst, voorzien in 
het gebouw in de Stationsstraat 40-42 met een capaciteit van 40 plaatsen gedurende de schoolvakanties, 
de woensdagnamiddagen, de pedagogische studiedagen en de schoolvrije dagen. 
Met de in gebruik name van het nieuw gebouw wordt de exploitatiezetel verplaatst en wordt de capaciteit 
aangepast aan de capaciteit van het nieuw gebouw. 
De buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (kleuters 
en lagere schoolkinderen), woonachtig te Ingelmunster, die school lopen te Ingelmunster of waarvan de 
titularissen van het ouderlijk gezag in Ingelmunster beroepsactief zijn. 
De buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster is ook toegankelijk voor kinderen vanaf 2,5 jaar (kleuters 
en lagere schoolkinderen) die niet tot deze drie categorieën behoren. Voor deze kinderen worden de 
prestaties aangerekend tegen kostprijs zonder tussenkomst van de gemeente. 
In het geval de vraag het aanbod overstijgt, wordt, in principe, voorrang gegeven aan kinderen die in 
Ingelmunster wonen, boven kinderen die in Ingelmunster school lopen, boven kinderen van wie de 
titularissen van het ouderlijk gezag in Ingelmunster beroepsactief zijn en boven kinderen die niet tot 
voorgaande categorieën behoren. 
Via een structurele samenwerking met het Sociaal Huis dient de exploitatie voldoende laagdrempelig te 
zijn, zodat de financiële gezinssituatie van de kinderen geen rem kan zijn op het gebruik maken van de 
kinderopvang. 
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§1 – b. Het organiseren van een actieve ouderwerking 
Kwaliteitsvolle kinderopvang is het besteden van aandacht aan het eigen ritme en de behoeften van de 
kinderen, met voldoende structuur, zodat de zelfstandigheid van de kinderen en hun omgang met andere 
kinderen worden bevorderd. Het kind staat centraal en tegelijk wordt er gestreefd naar een maximale 
samenwerking met de ouders. 
Daarom moet een ouderwerking worden georganiseerd waarbij de ouders een actieve inbreng kunnen 
hebben bij het beheer van de kinderopvang en het ontwikkelen van activiteiten. Veel aandacht moet 
daarom worden besteed aan informatiedoorstroming naar de ouders en aan communicatie met de 
gemeenschap. 
Verder wordt verwacht dat activiteiten worden georganiseerd naar de gezinnen van de kinderen toe met 
het opzet het draagvlak van de werking te verbreden en de samenhorigheid te vergroten. 
§2 – Integratie van de voor-, na- en middagopvang in de gemeentescholen en de buitenschoolse 
kinderopvang 
Na ingebruikname van de nieuwbouw zal zowel de opvang, georganiseerd in de gemeentescholen, en de 
buitenschoolse kinderopvang gebruik maken van dezelfde locatie. Naast de praktische voordelen inzake 
het efficiënt aanwenden van de nodige materialen, is een geïntegreerde organisatie van deze 
opvangfaciliteiten aangewezen, zowel naar het aanbod als naar de personeelsinvulling. 
§3 – Coördinatie van het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van Ingelmunster van 2,5 tot 14 
jaar 
Het aanbod van de buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster wordt afgestemd op het aanbod van 
andere actoren, die vrijetijdsactiviteiten aanbieden aan alle kinderen vanaf 2,5 jaar. 
Op vraag van de gemeente wordt de coördinatie opgenomen van de vrijetijdsactiviteiten met de 
bedoeling een uniek loket te realiseren op dit vlak voor de gezinnen van Ingelmunster. 

Artikel 2. Duur en inwerkingtreding 

Deze samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 februari 2015 en eindigt op 31 januari 2020. 

Artikel 3. Juridisch en beleidskader 

§1 – Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten overeenkomstig de artikelen 2 en 42, §1 van 
het Gemeentedecreet van 15 juni 2005. 
§2 – Deze samenwerkingsovereenkomst wordt verder afgesloten overeenkomstig de artikelen 2 en 51, §1 
van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 
december 2008. 
§3 – Deze samenwerkingsovereenkomst wordt tenslotte afgesloten in overeenstemming met de statuten 
van 23 september 2014 houdende oprichting van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ‘Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster. 
§4 – Het beleidskader dat richting geeft aan deze samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad van Ingelmunster op 17 december 2013 in het meerjarenplan 2014-2019, meer 
bepaald het onderdeel ‘Aanbod voor schoolgaande kinderen’ onder het hoofdstuk ‘Werken en ontspannen 
in een groeiende gemeente’. 

Artikel 4. Wederzijdse engagementen 

§1 – Jaarkalender 
In de loop van de maanden januari en juni wordt binnen het toezichtscomité een kalender van het 
komende periode vastgesteld. Deze kalender geeft aan op welke data de opvanginitiatieven geopend 
zullen zijn. 
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Bijzondere omstandigheden kunnen wijzigingen aan deze kalender tot gevolg hebben. Het aanbrengen 
van wijzigingen kan enkel na overleg binnen het toezichtcomité. 
§2 – Communicatie 
De Gemeente en het OCMW engageren zich om de cvba BKI als bevoorrechte partner te beschouwen bij 
de promotie en public relations van de Gemeente. 
In dit kader engageert de cvba BKI zich om steeds in hun eigen communicatie gebruik te maken van de 
door de cvba BKI gekozen naam, waar mogelijk, de vermelding op te nemen ‘met steun van de 
gemeente Ingelmunster’. Verder engageert de cvba BKI zich om derden er op te wijzen dat bij gebruik 
van de naam van de kinderopvang steeds deze naam wordt vermeld. 
De cvba BKI gebruikt de huisstijl van de kinderopvang die sluit aan bij de huisstijl van de Gemeente. 
Deze huisstijl bevat een eigen logo dat aansluit bij het logo van de Gemeente. 
§3 – Overleg 
In functie van een optimale samenwerking tussen de Gemeente, het OCMW en de cvba BKI wordt een 
toezichtscomité ingesteld van 6 leden met een paritaire samenstelling, met name 2 leden van de 
Gemeente aangeduid door de gemeenteraad, 2 leden van het OCMW aangeduid door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn en 2 leden van de cvba BKI aangeduid door de Raad van Bestuur van de cvba 
BKI. 
Dit toezichtscomité komt minstens halfjaarlijks samen. 
De taken van het toezichtscomité zijn: 

 Jaarplanning; 
 Afspraken maken met betrekking tot de inzet van personeel ter beschikking gesteld door de 

gemeente en het OCMW; 
 Kwaliteitscontrole; 
 Overleg inzake tarieven; 
 Financiële opvolging; 
 Algemene opvolging van deze overeenkomst. 

Het toezichtscomité kan experten aanduiden om zich te laten bijstaan. 
§4 – Tarieven voor de kinderopvang 
De tarieven voor de kinderopvang worden vastgesteld door de Gemeente. De cvba BKI heeft inspraak in 
de bepaling van de tarieven via het toezichtscomité. 
De facturatie van de gepresteerde diensten, evenals de invordering in voorkomend geval, gebeuren via 
de Gemeente, zonder tussenkomst van de cvba BKI. Sociale correcties of tegemoetkomingen door het 
OCMW via het Sociaal Huis worden gerealiseerd zonder tussenkomst van de cvba BKI. De Gemeente 
staat tevens in voor het bezorgen van de fiscale attesten aan de gebruikers van de buitenschoolse 
kinderopvang. 
§5 – Infrastructuur 
Het OCMW stelt ter beschikking aan de cvba BKI het gebouw in de Stationsstraat 40-42 met inboedel. De 
cvba BKI kan dit gebouw kostenloos gebruiken. De kosten van energie (gas en elektriciteit) en van het 
water zijn ten laste van de cvba BKI. 
De cvba BKI moet het ter beschikking gestelde gebouw met inboedel zorgvuldig en voorzichtig beheren 
op de wijze van een goede huisvader. 
Het OCMW staat in voor het afsluiten van een brandverzekering voor het gebouw met inboedel met 
afstand van verhaal tegenover de cvba BKI. 
Het OCMW staat in voor het eigenaarsonderhoud, kleine herstellingen en, in voorkomend geval, 
verfraaiingsonderhoud. De beslissing tot verfraaiingsonderhoud gebeurt in overleg met het 
toezichtscomité. 
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Artikel 5. Financiering 

§1 – De Gemeente stelt jaarlijks een financiële toelage ter beschikking aan de cvba BKI ten bedrage van: 
 2015: 61.500 euro 
 2016: 61.500 euro 
 2017: 171.500 euro 
 2018: 171.500 euro 
 2019: 171.500 euro 

Deze toelage wordt uitbetaald in overleg tussen de gemeente en de cvba BKI. 
Het toezichtscomité volgt de financiën op en gaat na of deze voorziene financiële meerjarenplanning kan 
worden gehandhaafd en of er wijzigingen moeten worden voorgesteld aan de Gemeente in functie van 
de opmaak van de financiële meerjarenplanning van de Gemeente. 
§2 – De financiële middelen die door de Gemeente in het kader van deze overeenkomst ter beschikking 
worden gesteld aan de cvba BKI mogen uitsluitend aangewend voor het vervullen van de opdrachten van 
de cvba BKI binnen deze overeenkomst. Dit geldt ook voor middelen toegekend door andere overheden 
of private personen, voor middelen die door de cvba BKI zelf gegenereerd werden in het kader van deze 
opdracht of voor enige andere middelen waarover de cvba BKI beschikt in het kader van deze opdracht. 
§3 – De cvba BKI wendt deze middelen aan voor de organisatie en de exploitatie van de kinderopvang. 
Dit omvat alle kosten, zoals, bijvoorbeeld, kosten voor personeel of outsourcing, voor beheer en werking 
van IT, voor communicatie en PR, voor belastingen, lidgelden en administratiekosten, … 
§4 – De ouderwerking van de kinderopvang wordt verondersteld van zelfvoorzienend te zijn. De 
ouderwerking van de kinderopvang kan, zoals andere lokale verenigingen, toelagen aanvragen en 
bekomen van de Gemeente en het OCMW. 

Artikel 6. Personeelsondersteuning 

§1 – Het OCMW stelt personeel ter beschikking aan de cvba BKI voor de inhoudelijke ondersteuning van 
de werking van de buitenschoolse kinderopvang en voor de actieve ouderwerking. Deze 
terbeschikkingstelling is kostenloos. 
De Gemeente stelt personeel ter beschikking in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst voor 
IT-ondersteuning. Deze terbeschikkingstelling is kostenloos. 
De concrete afspraken en modaliteiten voor deze terbeschikkingstelling worden door het toezichtscomité 
gemaakt en geëvalueerd. 
Het personeel van de Gemeente en het OCMW dat wordt ingezet voor de uitvoering van deze 
overeenkomst blijft onder het functioneel en werkgeversgezag van de Gemeente of het OCMW. 
§2 – De cvba BKI zal voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst, ofwel beroep doen op 
privé-partners via outsourcing, ofwel personeel aanwerven. 
In het geval beroep gedaan wordt op privé-partners wordt daartoe een overeenkomst afgesloten die 
beheerst wordt door het burgerlijk recht. 
In het geval personeel wordt aangeworven is het arbeidsrecht van toepassing. 
§3 – De cvba BKI staat in voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de 
bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk. 

Artikel 7. Opvolging, rapportering, controle en audit 

§1 – De raad van bestuur van de cvba BKI en het college van burgemeester en schepenen van de 
Gemeente maken elk jaar in de loop van het eerste kwartaal een evaluatierapport over de uitvoering van 
de samenwerkingsovereenkomst tijdens het afgelopen jaar. Het college zorgt elk jaar voor een 
agendering op de gemeenteraad en op de raad voor maatschappelijk welzijn van dit rapport. 
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§2 – Met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van zowel onderhavige overeenkomst 
als op de aanwending van de middelen die door de Gemeente ter beschikking worden gesteld aan de 
cvba BKI, alsook met het oog op de evaluatie van de uitvoering van de genoemde opdracht stelt de cvba 
BKI een jaarverslag en financieel verslag op met betrekking tot elk werkingsjaar. 
Het jaarverslag en financieel verslag omvat: 

 Een rapportering over de uitvoering van onderhavige overeenkomst, meer in het bijzonder de 
mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten zoals bepaald in deze 
overeenkomst bereikt worden. In het geval van het niet bereiken van de vooropgestelde 
resultaten, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor 
correctieve acties, bijsturing van de overeenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid. Ter 
gelegenheid van de evaluatie wordt het jaarverslag van het voorgaande jaar uitgebreid met 
respectievelijk een beknopt rapport over de voorgaande werkingsjaren van de overeenkomst; 

 Een beknopt overzicht van de acties, te situeren binnen de kernopdrachten; 
 Een financieel verslag, bestaande uit: 

o de jaarrekening (balans en resultatenrekening); 
o de verslagen van de raad van bestuur van de cvba BKI met betrekking tot de 

goedkeuring van de rekeningen en van het budget; 
o het verslag van de controle op de financiële toestand. 

§3 – De functioneel bevoegde gemeentelijke dienst oefent jaarlijks minstens op stukken toezicht uit op de 
naleving van de onderhavige overeenkomst en de aanwending van de door de gemeente ter beschikking 
gestelde middelen. 
§4 – De functioneel bevoegde gemeentelijke dienst maakt ter gelegenheid van de evaluatie van deze 
overeenkomst een beknopt opvolgingsverslag over de uitvoering van de overeenkomst door de cvba BKI. 
Hierbij baseert de gemeentelijke dienst zich op de rapporteringsdocumenten van de cvba BKI. 
Het opvolgingsverslag heeft tot doel de gemeente en het OCMW te informeren over de uitvoering van de 
overeenkomst en de aanwending van de door de gemeente aan de cvba BKI ter beschikking gestelde 
middelen. 
§5 – De cvba BKI erkent het inlichtingenrecht van de gemeente en het OCMW met betrekking tot 
informatie en stukken die op de overeenkomst betrekking hebben. De gemeente en het OCMW mogen op 
ieder ogenblik bijkomende informatie en documenten vragen, ook aan die organisaties of personen 
waaraan de cvba BKI de uitvoering van haar taken of een onderdeel ervan heeft uitbesteed. 
§6 – De raad van bestuur van de cvba BKI voorziet in een gedocumenteerd systeem van interne controle 
dat, onder meer, de volgende elementen behelst, met name: 

o het effectief en efficiënt beheer van risico’s; 
o de betrouwbaarheid van de financiële en de beheersrapportering; 
o de naleving van de regelgeving en de procedures; 
o de effectieve en efficiënte werking van de kinderopvang; 
o de bescherming van de activa. 

Het systeem van interne controle wordt minstens één maal per jaar door de raad van bestuur van de 
cvba BKI geëvalueerd op zijn actualiteit, eventueel bijgewerkt en opnieuw gevalideerd. 

Artikel 8. Evaluatie, overmacht en geschillenregeling 

§1 – Indien blijkt dat de Gemeente, het OCMW dan wel de cvba BKI hun verbintenissen niet naleven, 
worden in onderling overleg correctieve maatregelen en acties afgesproken, met inbegrip van de periode 
waarin deze acties moeten worden uitgevoerd en tot resultaat moeten leiden, alsook de wijze en de 
frequentie waarop de cvba BKI hierover moet rapporteren. 
Na deze afgesproken periode wordt de gewenste verbetering door de gemeenteraad geëvalueerd. Indien 
de gemeenteraad dan een blijvende niet-nakoming van de verbintenissen door de cvba BKI vaststelt, 
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mag zij, na het horen van de cvba BKI, het gemotiveerde besluit formuleren om de overeenkomst te 
ontbinden. 
§2 – Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen krachtens deze 
overeenkomst niet kunnen nakomen ingevolge bewezen overmacht. Overmacht moet in de 
gemeenrechtelijke zin van het woord worden toegepast. Partijen kunnen zich slechts beroepen op 
overmacht voor zover deze overmacht bij aangetekend schrijven aan de andere partij wordt gemeld 
binnen de dertig kalenderdagen nadat zij zich heeft voorgedaan. 
In geval van overmacht zullen partijen in gemeen overleg beslissen de overeenkomst te herzien. 
Indien de overmacht gedurende meer dan twintig kalenderdagen blijft aanhouden, heeft elke partij het 
recht om de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen, zonder dat hierdoor partijen 
tegenover elkaar kunnen gehouden zijn tot schadevergoeding. De verzending van het aangetekende 
schrijven heeft de beëindiging van rechtswege van de overeenkomst tot gevolg. 
§3 – Indien er zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen, 
kan elke partij herziening van de overeenkomst verzoeken, inbegrepen het recht voor beide partijen op 
een passende compensatie, als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 de omstandigheden dienen een abnormaal karakter te hebben; 
 zij konden niet redelijkerwijze worden voorzien bij het sluiten van de overeenkomst; 
 de vragende partij heeft alle nodige inspanningen geleverd om de onvoorziene omstandigheden 

te verhelpen of te vermijden; 
 de onvoorziene omstandigheden maken de uitvoering van de overeenkomst aanzienlijk moeilijker 

of kostelijker. 
§4 – Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. 
Elk geschil wordt tussen partijen behandeld waarbij steeds wordt gezocht naar een oplossing in der 
minne bij gebreke waaraan het geschil door de meest gerede partij onderworpen aan de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

Artikel 9. Aanpassingen, opschortende en ontbindende voorwaarden 

§1 – Indien zich tijdens de duur van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen voordoen, hetzij in de 
maatschappelijke omgeving waarin de cvba BKI actief is, hetzij in de beleidsopties, hetzij in de financiële 
organisatie, hetzij door een wijziging in de wetgeving, en deze wijzigingen de opdrachten van de cvba 
BKI dermate veranderen dat deze veranderingen niet kunnen ingepast worden in de vigerende afspraken 
tussen de contractanten, zijn partijen verplicht hierover te onderhandelen, op initiatief van de meeste 
gerede partij. 
Desgevallend zal de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen gewijzigd, geschorst dan wel 
ontbonden worden. 
Deze bepaling geldt onverminderd het schorsings– en vernietigingsrecht in het licht van het algemeen 
bestuurlijk toezicht en de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding. 
§2 – Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke regelgeving. Zij 
zullen er daarbij dan naar streven om het globale financiële evenwicht vervat in deze overeenkomst te 
behouden. 
§3 – Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd bij akkoord van de partijen. 
§4 – Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of meerdere 
bepalingen van de huidige overeenkomst nietig of niet-tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikelen 
die nietig of niet-tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden. 
De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een bepaling in deze overeenkomst zal geenszins de 
nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst of van de 
overeenkomst zelf met zich meebrengen. 
§5 – Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling te 
vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig 
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resultaat, in die zin dat ten allen tijde het voorwerp van de huidige overeenkomst in essentie dient 
bewaard te blijven. 

Artikel 10. Aanvullende en specifieke bepalingen 

§1 – Deontologie 
De cvba BKI en de opdrachthouders die, in voorkomend geval, door de cvba BKI zijn aangesteld streven, 
inzake dienstverlening naar een gelijke en objectieve behandeling van gebruikers, met een 
klantvriendelijke benadering. De deontologische code van de Gemeente, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 16 december 2008, is overeenkomstig van toepassing. 
§2 – Verzekeringen 
De cvba BKI zal voor de werking van haar bestuursorganen een verzekering BA voor administratieve 
fouten en een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afsluiten. 
§3 – Taalgebruik 
De cvba BKI zal zowel de interne als de externe communicatie in de Nederlandse taal voeren. Het gebruik 
van een vreemde taal, in voorkomend geval, wordt als een vorm van hoffelijkheid beschouwd. 
§4 – Samenwerkingsovereenkomsten 
De cvba BKI kan met andere partners samenwerkingsovereenkomsten sluiten in functie van de uitvoering 
van deze overeenkomst. Het toezichtscomité neemt akte van deze samenwerkingsovereenkomsten. 
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Aldus opgemaakt te Ingelmunster op datum van ** ********* 2016 in evenveel exemplaren als er 
ondertekenaars met een onderscheiden belang zijn. Elke ondertekenaar verklaart één exemplaar 
ontvangen te hebben. 

De cvba BKI, De Gemeente, 

 

Carla PILLEN, de voorzitter ir. Dominik RONSE, de gemeentesecretaris 

 

Ilse HIMPE, de ondervoorzitter Dirk DEBAERE, de voorzitter 

Het OCMW, 

 

Stefaan DE CLERCQ, de OCMW-secretaris 

 

Dries COUCKUYT, de voorzitter. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE TAXIDIENSTEN EN VVB 

TAXIDIENSTEN EN VVB 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 
Artikel 1 

De belasting op voertuigen voor de exploitatie van een taxidienst wordt als volgt 
vastgesteld: 

 250,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openba-
re weg; 

 325,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openba-
re weg, maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie; 

 450,00 € per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op 
de openbare weg; 

Artikel 2 

De belasting op verhuurvoertuigen wordt als volgt vastgesteld: 

 250,00 € per jaar en per vergund voertuig; 

Artikel 3 

Het bedrag vermeld in artikel 2 wordt aangepast volgens de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de 
coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het 
jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand 
december 2000. 

De in artikelen 1 en 2 bedoelde belastingen zijn verschuldigd voor het hele jaar, on-
afhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgeleverd. Ze zijn jaarlijks 
verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning, vermeld op 1 
januari van het kalenderjaar of op het moment van afgifte van de vergunning.  

De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingte-
ruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of intrekking van een vergunning of 
het buiten dienst stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook. 
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, nl. van de 
plaats waar de exploitatiezetel gevestigd is. 
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2. SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 4 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betref-
fende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeen-
tebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uit-
voerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 5 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

Artikel 6 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemoti-
veerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 
van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
Reglement aangepast door de gemeenteraad op 20 september 2016. 




