
Zitting Gemeenteraad van 21 februari 2006 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, 
Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried Vanacker, Ludwig 
Pillen, Ann Defour, Steven Bourgeois, Hilde Vankeirsbilck, Ann De Frene, Marnick 
Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Jan Coucke, Veerle Declercq, Kurt Windels, 
Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

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

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

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 

Kristof Haverbeke Spoorwegstraat 24 Ingelmunster 

Diana Verstraete P. Vandammestraat 11 Ingelmunster 

Anny Vandendriessche Kortrijkstraat 161 Ingelmunster 

Marie-Christine Vandeputte Blauwpoortstraat 13 Heule 

Goeminne Noel Wezestraat 49 Izegem 

Deprauw Walter Prinsdomlaan 6 Izegem 

Sonia Vermeersch-Verschoot Krekelstraat 1 A Ingelmunster 

Rosa Soenen Keirselaarstraat 14 Ingelmunster 

Irena Crombez Oostrozebekestraat 218 Ingelmunster 

Mariette Semetier R. Bultynckstraat 6 Ingelmunster 

Margaretha Rosseel Bruggestraat 280 Ingelmunster 

André Verhaeghe Meersstraat 45 Ingelmunster 

 

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

Blok A lot 18 30 jaar 450,00 € Begunstigde Norbert Haverbeke 

Blok C lot 60 30 jaar 450,00 € Begunstigde Silvère Verscheure 

Blok 85 rij 1 lot 3 20 jaar 200,00 € Begunstigde Gilbert Vanderheeren 

Blok 85 rij 1 lot 4 20 jaar 200,00 € Begunstigde Irena Vangheluwe 

Blok G lot 162 20 jaar 200,00 € Begunstigde Defour Maria 

Blok 10 lot 92 20 jaar 200,00 € Begunstigde Creton Ivonna 

Blok 95 rij 1 lot 8 30 jaar 450,00 € Begunstigde Verschoot Michel 

Blok 95 rij 1 lot 9 30 jaar 450,00 € Begunstigde Maurits Vandekerckhove 
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Blok 95 rij 1 lot 10 30 jaar 450,00 € Begunstigde Michiel Crombez 

Blok 90 rij 3 lot 5 30 jaar 450,00 € Begunstigde Gilbert Demasure 

Blok 90 rij 3 lot 6 30 jaar 450,00 € Begunstigde Jozef Corneillie 

Blok 90 rij 3 lot 7 30 jaar 450,00 € Begunstigde Lia Descamp 

 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Kristof Haverbeke Spoorwegstraat 24 Ingelmunster 

Diana Verstraete P. Vandammestraat 11 Ingelmunster 

Anny Vandendriessche Kortrijkstraat 161 Ingelmunster 

Marie-Christine Vandeputte Blauwpoortstraat 13 Heule 

Goeminne Noel Wezestraat 49 Izegem 

Deprauw Walter Prinsdomlaan 6 Izegem 

Sonia Vermeersch-Verschoot Krekelstraat 1 A Ingelmunster 

Rosa Soenen Keirselaarstraat 14 Ingelmunster 

Irena Crombez Oostrozebekestraat 218 Ingelmunster 

Mariette Semetier R. Bultynckstraat 6 Ingelmunster 

Margaretha Rosseel Bruggestraat 280 Ingelmunster 

André Verhaeghe Meersstraat 45 Ingelmunster 

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

Blok A lot 18 30 jaar 450,00 € Begunstigde Norbert Haverbeke 

Blok C lot 60 30 jaar 450,00 € Begunstigde Silvère Verscheure 

Blok 85 rij 1 lot 3 20 jaar 200,00 € Begunstigde Gilbert Vanderheeren 

Blok 85 rij 1 lot 4 20 jaar 200,00 € Begunstigde Irena Vangheluwe 

Blok G lot 162 20 jaar 200,00 € Begunstigde Defour Maria 

Blok 10 lot 92 20 jaar 200,00 € Begunstigde Creton Ivonna 

Blok 95 rij 1 lot 8 30 jaar 450,00 € Begunstigde Verschoot Michel 

Blok 95 rij 1 lot 9 30 jaar 450,00 € Begunstigde Maurits Vandekerckhove 

Blok 95 rij 1 lot 10 30 jaar 450,00 € Begunstigde Michiel Crombez 

Blok 90 rij 3 lot 5 30 jaar 450,00 € Begunstigde Gilbert Demasure 

Blok 90 rij 3 lot 6 30 jaar 450,00 € Begunstigde Jozef Corneillie 

Blok 90 rij 3 lot 7 30 jaar 450,00 € Begunstigde Lia Descamp 

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

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    2   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
25 maart 2005 n.a.v. de ‘Brigandsloop’ op gesloten omloop voor alle categorieën 

De Raad, 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art.135§2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het 
K.B. van 16 maart 1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 
1 februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 20 
juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Overwegende dat op zaterdag 25 maart 2006 een loopwedstrijd wordt ingericht door 
AVI op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan de 
loopwedstrijd; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 25 maart 2006 vanaf 13u30 uur tot 17u00, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 

§1. a- In de hiernavermelde straten wordt alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
verboden: 

1. Oostrozebekestraat (N 357): Vanaf de Bollewerpstraat tot aan de steenkapperij; 

2. Stationsstraat vanaf de Beukendreef tot de Waterstraat; 

3. Nijverheidsstraat: Vanaf het kanaal tot aan de uitgang van de steenkapperij; 

4. Waterstraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot aan het kanaal; 

5. Bollewerpstraat vanaf het Sportstadium tot aan de Oostrozebekestraat. 

 §1. b Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, 
bevestigd aan nadarbarelen en/of richtlijnen vanwege de seingevers. 

artikel 2: Op zaterdag 25 maart 2006, vanaf 13u30 uur tot 17u00, zal een parkeerverbod zijn 
in de straten vermeld onder artikel 1. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E1 
met onderbord “Op zaterdag 25 maart 2006 van 13u30 uur tot 17u00”. 

artikel 3: Het doorgaand verkeer komende vanuit de richting Oostrozebeke zal omgeleid 
worden via de Ringlaan, Meulebekestraat en/of Gentstraat. 
 
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk (Kortrijkstraat) met bestemming 
Brugge wordt omgeleid via de Gentstraat en Ringlaan. 
 
Het verkeer komende uit de Bruggestraat zal omgelegd worden via de 
Meulebekestraat en de Ringlaan. 
 
Deze omleidingen zullen ter kennis gebracht worden door nadarbarelen met borden 
F41 op de “sleutelkruispunten”. 
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artikel 4: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een Politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de MIDOW-zone. 

 
    3   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
22 april 2006 n.a.v. de ‘Oerfuif’ van de KLJ van Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16 maart1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 
1 februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 20 
juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Overwegende dat op zaterdag 22 april 2006 een fuif wordt georganiseerd door de KLJ 
van Ingelmunster op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit een grote opkomst van 
deelnemers te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de Burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 22 april 2006 vanaf 20.00 uur tot zondag 23 april 2006 om 5.00 uur 
zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook het stilstaan en parkeren, met uitzondering van de bewoners, 
zal verboden zijn in de Vlaswijk. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van het 
bord  C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners” en door verkeersborden E3 met 
als onderbord: “vanaf zaterdag 22 april 2006 om 20.00 uur tot zondag 
23 april 2006 om 5.00 uur”en met het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer. 
 
Er zal eveneens een stilstaan- en parkeerverbod zijn in de hiernavermelde straat: 
 
Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan de Wantebrug 
alsook vanaf de Wantebrug tot aan de Zwingelaarstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord “op zaterdag 22 april 2006 vanaf 20.00 uur tot 
zondag 23 april om 5.00 uur”. 
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artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 
    4   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
29 april 2006 n.a.v. de ‘Beach Party’ van de Scouts Ingelmunster, Verkenners 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16 maart1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 
1 februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 20 
juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Overwegende dat op zaterdag 29 april 2006 een fuif wordt georganiseerd door de 
Scouts Ingelmunster, verkenners, op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit een grote opkomst van 
deelnemers te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de Burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 29 april 2006 vanaf 20.00 uur tot zondag 23 april 2006 om 5.00 uur 
zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook het stilstaan en parkeren, met uitzondering van de bewoners, 
zal verboden zijn in de Vlaswijk. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van het 
bord  C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners” en door verkeersborden E3 met 
als onderbord: “vanaf zaterdag 22 april 2006 om 20.00 uur tot zondag 
23 april 2006 om 5.00 uur”en met het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer. 
 
Er zal eveneens een stilstaan- en parkeerverbod zijn in de hiernavermelde straat: 
 
Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan de Wantebrug 
alsook vanaf de Wantebrug tot aan de Zwingelaarstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord “op zaterdag 22 april 2006 vanaf 20.00 uur tot 
zondag 23 april om 5.00 uur”. 
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artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 

VEILIGHEID 

    5   Plaatsen van rookmelders bij senioren en mindervaliden 

De Raad, 
Gelet op het feit dat er jaarlijks slachtoffers te betreuren vallen ingevolge brand en 

rookontwikkeling; 

Overwegende dat het voeren van een preventiecampagne, in het bijzonder ten aanzien 
van senioren en mindervaliden, het aantal slachtoffers in belangrijke mate kan terugdringen; 

Overwegende dat het van het allergrootste belang is dat een brand of 
rookontwikkeling in een vroeg stadium wordt gedetecteerd en gesignaleerd, ook ter beperking van 
de materiële schade; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om gratis rookmelders te laten plaatsen bij 
senioren vanaf 75 jaar en mindervaliden; 

Overwegende dat de rookmelders uitsluitend door de brandweer geplaatst zullen 
worden tegen een vergoeding van 10 euro, op de plaats die zij het meest aangewezen acht; 

Overwegende dat voor de aankoop van autonome rookmelders een krediet van 3.500 
euro wordt voorzien op de gemeentebegroting 2006, onder artikel 351/124-02; 

Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Bij senioren vanaf 75 jaar en mindervaliden (minimum 80% invaliditeit) die hun 
hoofdverblijfplaats te Ingelmunster hebben, wordt kosteloos een autonome 
rookmelder ter beschikking gesteld. 
Hij wordt geplaatst door de brandweer tegen een kostenvergoeding van 10 euro. 
Dit bedrag zal aangewend worden voor aankopen met betrekking tot de 
brandbestrijding in de gemeente. 
Daarnaast zal op een eenvoudig verzoek overgegaan worden tot controle van de 
woning m.b.t. eventueel gevaar voor CO-vergiftiging. Indien hieromtrent 
problemen zouden zijn, zullen de bewoners uiteraard geïnformeerd worden welke 
maatregelen moeten genomen worden om dit euvel op te lossen. 
De hoofdverblijfplaats blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister op 1 januari 
van het dienstjaar. 
Wat de senioren betreft: indien meerdere personen op een zelfde adres 
ingeschreven zijn, dienen zij allen de leeftijd van 75 jaar bereikt te hebben op 1 
januari van het dienstjaar om onder de toepassing van dit reglement te vallen. 

artikel 2: Slechts private woningen komen in aanmerking, met uitsluiting van onbewoonbaar 
en ongeschikt verklaarde woningen of leegstaande of verwaarloosde woningen. 

artikel 3: De rookmelders worden uitsluitend door de brandweer geïnstalleerd, op de plaats 
die zij het meest aangewezen acht. 

artikel 4: Na het uitvoeren van een CO-meting door de opgeleide mensen van de brandweer 
zal aan de bewoners in voorkomend geval een attest van “vaststelling gevaar op 
CO-intoxicatie“overhandigd worden. 

artikel 5: Per in aanmerking komende woning wordt 1 rookmelder kosteloos geleverd. 
Bijkomende rookmelders worden door de brandweer geleverd tegen de prijs van 
12,50 euro. De vergoeding voor de plaatsing blijft 10 euro, ongeacht of er 1 of 2 
rookmelders worden geplaatst. 

artikel 6: De aanvraag tot het bekomen van een rookmelder dient gericht te worden aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, op het daartoe bestemde formulier. 
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artikel 7: De rookmelders worden geplaatst tot uitputting van het krediet. 

artikel 8: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van 
onderhavig reglement. 

 

BRANDWEER 

    6   Aankoopprogramma 2006 

De Raad, 
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, 

inzonderheid op artikel 12; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, 
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de 
hulpverlening in geval van brand, inzonderheid op bijlage 2 ervan, zoals die gewijzigd werd bij het 
Koninklijk Besluit van 12 september 1977; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaronder de gemeenten die overeen brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een 
staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermateriaal; 

Gelet op de omzendbrief VI:MAT/A36-113-01 van 2001 van de Minister van 
Binnenlandse Zaken (algemene inspectie en uitrusting); 

Overwegende dat het wenselijk is volgende voertuigen te vervangen: 
- halfzware autopomp Dodge (25 jaar) door een tankwagen 12.000 L (prioriteit 1), gezien de 
wagen roestvorming vertoond, er zware kosten dienen gedaan om de pomp te herstellen en de 
inrichting overjaars is en zou moeten heringericht worden. 
- tankwagen Renault 8000 L (15 jaar) door halfzware autopomp, gezien de roestvorming 
vrachtwagen en opbouw; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het aankoopprogramma voor brandweermateriaal, waarvoor staatsbijdrage 
gevraagd wordt, voor de periode 2006 wordt goedgekeurd.  Het programma is 
vastgesteld als volgt: 
 

Code Benaming Gevraagde Hoeveelheid Prioriteit 

 Tankwagen 12.000 L 1 1 

11.200 Halfzware autopomp 1 2 

artikel 2: Deze beslissing vernietigt en vervangt alle vroegere beslissingen betreffende 
materiaal waarvoor nog geen staatsbijdrage beloofd is. 

artikel 3: De Minister van Binnenlandse Zaken is gemachtigd, na de levering, het door de 
gemeente te betalen bedrag af te nemen van de lopende rekening op naam van de 
gemeente geopend bij de bank Dexia. 

artikel 4: Het materiaal dat aangekocht is door toedoen van de Staat en met financiële 
Staatsbijdrage zal noch verkocht noch afgestaan worden onder andere 
voorwaarden van die bepaald in de omzendbrief van 17 februari 1987 betreffende 
brandweermateriaal dat aangekocht wordt met een financiële staatsbijdrage. 

 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2004 

De Voorzitter deelt mee dat het jaarverslag 2004 aan alle raadsleden zeven volle 
dagen op voorhand werd bezorgd ingevolge de bepalingen van art. 96 van de NGW. 
Het verslag van 42 bladzijden wordt besproken. 
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De Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de inhoud van dit verslag, of er 
nog wijzigingen moeten aangebracht worden. 

Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, gaat de Voorzitter over tot de 
stemming tot goedkeuring van dit verslag. 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het jaarverslag 2004 wordt goedgekeurd. 

 
De heer Jan Coucke, raadslid, treedt binnen en neemt deel aan de zitting. 
 
    8   Goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006, het 
meerjarenplan, de beleidsnota en de toegevoegde energienota 

De Raad, 

OVERZICHTSTABEL GEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2005   2.020.282,00 
BEGROTING 2006  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 8.058.432,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 7.929.021,00 129.411,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2006)    
Uitgaven vorige dj (in 2006) 7.250,00 -7.250,00  
Ontvangsten overboekingen    
Uitgaven overboekingen 50.000,00 -50.000,00  
Geraamd resultaat begroting 2006   72.161,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2006   2.092.443,00 

OVERZICHTSTABEL BUITENGEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2005    
BEGROTING 2006  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 1.589.676,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 2.728.050,00 -1.138.374,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2006) 1.138.374,00   
Uitgaven vorige dj (in 2006)  1.138.374,00  
Ontvangsten overboekingen    
Uitgaven overboekingen    
Geraamd resultaat begroting 2006   0,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2006   0,00 

SAMENSTELLING BEGROTING 2006 

 GEW.DIENST BUITENG.DIENST 
Ontvangsten 8.058.432,00 2.728.050,00 
Uitgaven 7.986.271,00 2.728.050,00 
Mali  0,00 
Boni 72.161,00  
Vermoedelijk boni vorige dienstjaren 2.020.282,00  
Vermoedelijk mali vorige dienstjaren   
Algemeen begrotingsresultaat 2.092.443,00  
 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: De gemeentebegroting 2006, het beleidsplan en de beleidsnota worden 
goedgekeurd. 
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Goedkeuring energienota voor het dienstjaar 2006. Akteneming van verbruik en kosten 
en goedkeuring energiebesparende maatregelen 

De Raad, 

Gelet op de onderrichtingen van de Heer Minister van Openbare Werken dd. 
06.02.1981 - verschenen in het Bestuursmemoriaal dd. 18.03.1981 nr. 78 - betreffende 
energiebesparende maatregelen in de gebouwen - maatregelen om het energieverbruik te 
verminderen (Beslissing van het M.C.E.S.C. van 3 juli 1980 - Regeerakkoord); 

Overwegende dat in toepassing van voormelde omzendbrief een reeks van 
bezuinigingsmaatregelen dienen genomen te worden; 

Overwegende dat een omstandige energienota dient te worden voorgelegd, die dan 
samen met de begrotingsstukken aan de Hogere Overheid moet worden opgestuurd; 

Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007, thema energie, goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2005; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Volgende maatregelen te nemen voor de openbare gebouwen die onder het beheer 
van het gemeentebestuur van Ingelmunster vallen: 

1.1. Voor het stookseizoen worden de maximumtemperaturen in alle openbare gebouwen 
teruggebracht tot 19°C. De maximale temperaturen in de sanitaire lokalen, de gangen en 
de circulatieruimten, de hallen en andere niet bezette lokalen worden teruggebracht tot 
hoogstens 12°C. 

1.2. Bij het Gemeentebestuur werd de heer Frank Benoit aangesteld als energiecoördinator om 
de energiebesparende maatregelen toe te passen. Tevens wordt deze belast met de 
controle op de naleving van deze maatregelen. Alle vaststellingen in strijd met genoemde 
maatregelen dient hij onmiddellijk schriftelijk mede te delen aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. Daarnaast wordt voor ieder openbaar gebouw een 
verantwoordelijke aangesteld. 

1.3. De gebouwverantwoordelijke dient stipt na te gaan of de gestelde maatregelen worden 
nageleefd en dient erover te waken dat alle mogelijke maatregelen werden genomen die 
het energieverbruik verminderen. De gebouwverantwoordelijke van het gemeentehuis, het 
arsenaal, de bibliotheek en het sportcentrum zal wekelijks/maandelijks de meterstanden 
noteren en deze doorgeven naar de energiecoördinator. Problemen en defecten worden 
eveneens onmiddellijk doorgegeven naar de energiecoördinator. 

1.4. Indien een energieboekhoudsysteem ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse 
gemengde distributienetbeheerders dan zal de gemeente hiervan gebruik maken voor het 
ingeven van de verbruikgegevens en de opmaak van de jaarrapporten. Door gebruik te 
maken van een energieboekhoudsysteem zullen de verbruikgegevens beter geëvalueerd 
kunnen worden en vergeleken met vorige jaren of gelijkaardige gebouwen en er zal 
rekening gehouden kunnen worden met het aantal graaddagen. 

artikel 2: Akte te nemen van de hiernavolgende energienota voor het jaar 2006 om 
toegevoegd te worden aan de begroting voor het dienstjaar 2006. 

Energiebesparende maatregelen 

A. GEMEENTEHUIS 

Op 15 januari 1985 werd het gemeentehuis in de Oostrozebekestraat, nr. 4 te Ingelmunster 
betrokken. Dit complex, volledig uitgerust met dubbele beglazing en geïsoleerde ruimten, brengt 
de mogelijkheid met zich mede de energiekosten tot een minimum te beperken. 

De burelen die dagelijks gebruikt worden, worden verwarmd tot 19° C. De blok voor facultatief 
gebruik, zoals raadszaal, vergaderzaal en zaal schepencollege worden slechts verwarmd bij gebruik 
of eventueel bij vorst tot een volstrekt minimum. 

Tijdens het weekend en 's nachts wordt een minimum temperatuur ingesteld van 12° C in de 
gebruikte lokalen. In de garage wordt uiteraard geen verwarming gebruikt. 
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Het gasverbruik is de laatste drie jaar min of meer constant en lager dan de voorgaande jaren. De 
invloed van de plaatsing van een nieuwe tijdsklok op de verwarmingsinstallatie en de vervanging 
van de buitendeuren begin 2003 is duidelijk merkbaar. 

Het elektriciteitsverbruik stijgt jaarlijks. Deze stijging kan echter verklaard worden door het 
stijgend aantal personeelsleden en daarmee gepaard het stijgend aantal computers die in gebruik 
zijn. In 2005 werd een bijkomende server geplaatst en 5 bijkomende computers; twee oude 
servers werden vervangen door 2 nieuwe energiezuiniger toestellen. 

De tellerstanden worden sinds 2003 wekelijks opgenomen. In de tabel “vergelijkend 
energieverbruik” worden de verbruiken opgegeven op basis van deze werkelijk opgenomen 
tellerstanden. 

Speciale maatregelen 

- De klokregeling van de verwarming staat ingesteld vanaf 7.30u. tot 18.30u. op 19° C. 
- 's Nachts is de minimum temperatuur voorzien op 12° C. 
- Tijdens het weekend is eveneens de minimumtemperatuur voorzien, behalve bij gebruik van 

de raadszaal. 
- Bij de aankoop van computers worden nu steeds energiezuinige LCD-schermen aangekocht. 

B. BRANDWEERKAZERNE 

Het brandweerarsenaal samen met de feestzaal en de conciërgewoning op de eerste verdieping is 
een gebouw van ongeveer 30 jaar oud. Hier wordt tevens voor gezorgd dat de temperatuur de 19° 
C niet overschrijdt. In de feestzaal wordt er slechts verwarmd tijdens het gebruik ervan, wat 
natuurlijk van jaar tot jaar varieert. De thermostaatregelaar werd sedert meer dan vijf jaar 
geborgen in een gesloten kastje. Alleen de conciërge beschikt over de sleutel en is belast met het 
regelen van de temperatuur. 

Het elektriciteitsverbruik vertoont een stijgende lijn.  

De tellerstanden werden in 2003 wekelijks opgenomen. In 2004 en 2005 gebeurden slechts een 
beperkt aantal telleropnames. 

Bijkomende maatregelen 

Bij gebruik door kleinere groepen, voor vergaderingen en dergelijke, wordt slechts een deel van de 
feestzaal verwarmd door het toeschuiven van de accordeon-wand. 

C. GEMEENTESCHOOL 

De gemeenteschool is een complex dat in gebruik werd genomen anno 1978 en werd toen als één 
der modernste van de streek genoemd. Het werd bij de bouw reeds voorzien van isolatie en 
dubbele beglazing.  

Tijdens de weekends en de verlofdagen wordt de verwarming in de klaslokalen uitgeschakeld. 

Alleen tijdens de vorstperiode wordt de verwarming tijdens de weekends en de verlofperiode op 
een zeer lage temperatuur ingeschakeld. 

De laatste jaren zijn zowel het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik min of meer constant. 

Bijkomende maatregelen 

- Het uitschakelen van de verwarming in de gangen en lokalen die slechts tijdelijk gebruikt 
worden. 

- Alleen bij gebruik van die lokalen (vb refter - polyvalente zaal) wordt de verwarming slechts 
ingeschakeld hoogstens 1 uur voor het gebruik van de lokalen. 

- Het uitschakelen van de verwarming in de lokalen gelegen langs de zonnekant. 
- Het dichttrekken van de venstergordijnen buiten de lesuren. 
- Nagaan dat de buitendeuren in de hall en de gangen toe blijven. 
- Het uitschakelen van het warm water in het sanitair gedeelte. 

D. SPORTCENTRUM 

De sporthal werd in gebruik genomen op 8 mei 1982. De nodige voorzieningen werden getroffen 
bij de bouw (isolatie, dubbele beglazing) om het energieverbruik tot een minimum te beperken. In 
2004 werd de sporthal uitgebreid met een nieuwe judozaal (kleine uitbreiding). 
Bij gebruik wordt erop gelet dat de verwarming in de sportruimten beperkt wordt tot 12° C voor 
algemeen gebruik, 14° C voor gymnastiek en 19° C in de annex zalen (cfr. werkdocument inzake 
energiebesparing van de West-Vlaamse Sportraad dd. 15.12.81 - tijdschrift nr. 4 Blz. 10-12).  
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Voor de kleedruimte wordt de temperatuur geprogrammeerd omdat deze 's nachts niet dezelfde 
moet zijn als tijdens het gebruik gedurende de dag. 

Het water voor de stortbaden wordt verwarmd tot 39°. 

Voor de sporthal en de andere ruimten waar sport beoefend wordt, zijn de thermostaten buiten het 
bereik van het publiek geplaatst (achter slot met toegankelijkheid alleen voor de 
verantwoordelijke, aangesteld door het gemeentebestuur). 

De verwarming van de sporthal en de andere ruimten voor sport wordt 's nachts uitgeschakeld. Het 
vorstvrij houden kan gebeuren met 3°C. 

E. GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK 

Sedert februari 1999 werd de nieuw gebouwde bibliotheek in gebruik genomen. 

Daar het hier een nieuwbouw betreft, werden alle factoren, die kunnen leiden tot een gevoelige 
vermindering van het energieverbruik, onder de loep genomen. 

De gasverbruik is min of meer constant, het elektriciteitsverbruik vertoont een lichte stijging sinds 
2004 die te verklaren is door een stijging van het computergebruik. 

De tellerstanden worden sinds 2003 wekelijks opgenomen. In de tabel “vergelijkend 
energieverbruik” worden de verbruiken opgegeven op basis van deze werkelijk opgenomen 
tellerstanden. 

F. JEUGDCENTRUM 

Sinds september 2000 werd het Jeugdcentrum na renovatie in gebruik genomen. 

Bij de studie voor de verbouwingswerken werd aandacht besteed aan alle factoren die konden 
leiden tot een besparing op het energieverbruik. 
Vanaf februari 2002 werd ook de polyvalente zaal in het Jeugdcentrum in gebruik genomen. Deze 
polyvalente zaal wordt verhuurd aan de verenigingen voor de organisatie van allerhande 
activiteiten, zowel tijdens de week als tijdens het weekend. 

In 2004 werd, na verbouwing, een bijkomend gebouw in dienst genomen waar de jeugddienst 
gevestigd is. 

G. DEPOT WERKLIEDEN 

Sedert maart 2002 werd de nieuwe depot langs het kanaal (Trakelweg) in gebruik genomen. Alles 
wordt in het werk gesteld om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Een vergelijkende 
studie is nog niet echt mogelijk omdat er nog niet genoeg cijfergegevens beschikbaar zijn. De 
tellerstanden werden op zeer onregelmatige wijze opgenomen. 

ALGEMEEN BESLUIT 

Het College van Burgemeester en Schepenen waakt erover dat alle maatregelen genomen worden 
om het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen te beperken. 
Alle rekeningen van energiekosten worden gecontroleerd en vergeleken met de kosten van de 
overeenstemmende periode van het vorige jaar. Bij vaststelling van hogere kosten worden de 
verantwoordelijken om uitleg verzocht en worden tevens onmiddellijke richtlijnen gegeven om de 
energiekosten te verminderen. 
Vanaf 2003 worden de verschillende meterstanden van een aantal gebouwen wekelijks of 
maandelijks genoteerd door de gebouwverantwoordelijke en doorgegeven aan de 
energiecoördinator. 
Tot op heden werden er in de verschillende gebouwen gedurende de laatste tien jaren geen 
energieverspillingen vastgesteld, zodat de reële energiekosten van ieder dienstjaar als normaal 
kunnen bestempeld worden. 

VERGELIJKEND ENERGIEVERBRUIK 2003-2004-2005-Raming 2006 

GEBOUWEN 2003 2004 2005 Raming 
kostprijs 

2006 
     
GEMEENTEHUIS     
Werkelijk verbruik elektriciteit 
op basis van tellerstanden 
(kWh) 

86.797 99.111 107.292  
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Kostprijs verbruik (euro)    12.500,00 
Werkelijk verbruik gas op 
basis van tellerstanden (m³) 

17.114 15.573 16.117  

Kostprijs verbruik (euro)    10.000,00 
     
ARSENAAL (*)     
Verbruik elektriciteit (kWh) 20.338 21.438 39.545  
Kostprijs verbruik (euro) 3.508 3.448 6.353 5.000,00 
Verbruik stookolie (l) 9.200 8.600 12.230  
Kostprijs verbruik (euro) 2.638 2.879 5.911 7.500,00 
     
GEMEENTESCHOOL     
Verbruik elektriciteit (kWh) 48.506 52.609 51.579  
Kostprijs verbruik (euro) 6.811 7.276 6.867 7.500,00 
Verbruik gas (m³) 52.069 50.829 44.329  
Kostprijs verbruik (euro) 15.917 15.176 16.551 17.500,00 
     
SPORTCENTRUM     
Verbruik elektriciteit (kWh) 198.225 198.673 195.858  
Kostprijs verbruik (euro) 22.800 22.217 19.491 25.000,00 
Verbruik gas (m³) 42.814 48.104 54.656  
Kostprijs verbruik (euro) 13.155 14.383 19.958 20.000,00 
     
BIBLIOTHEEK     
Werkelijk verbruik elektriciteit 
op basis van tellerstanden 
(kWh) 

23.325 28.905 27.803  

Kostprijs verbruik (euro)    3.500,00 
Werkelijk verbruik gas op 
basis van tellerstanden (m³) 

7.859 7.660 8.158  

Kostprijs verbruik (euro)    2.500,00 
     
JEUGDCENTRUM (*)     
Verbruik elektriciteit (kWh) 24.936 26.652 34.552  
Kostprijs verbruik (euro) 3.382 4.175 4.669 5.000,00 
Verbruikt gas (m³) 11.875 11.810 12.593  
Kostprijs verbruik (euro) 4.680 2.279 5.499 5.000,00 
JEUGDDIENST     
Verbruik elektriciteit (kWh)  2.316 3.111  
Kostprijs verbruik (euro)  583 538  
Verbruikt gas (m³)  1.465 2.806  
Kostprijs verbruik (euro)  1.231 2.230  
     
DEPOT WERKLIEDEN     
Verbruik elektriciteit (kWh) 10.960 6.671   
Kostprijs verbruik (euro) 1.787 1.296 569 5.000,00 
Verbruik stookolie (l) 6000 13.000   
Kostprijs verbruik (euro) 1.759 4.235  7.500,00 

 
(*) Voor het Jeugdcentrum en het arsenaal werd de eindafrekening elektriciteit voor 2004 
gemaakt op basis van de verbruikshistoriek en niet op basis van de werkelijke tellerstanden. Het 
meerverbruik elektriciteit voor 2005 moet dus eigenlijk opgesplitst worden over 2004 en 2005. 
Voor het arsenaal kan op basis van de eigen telleropnames berekend worden dat het werkelijke 
elektriciteitsverbruik voor 2004 ongeveer 27.500 kWh bedraagt en 33.500 kWh voor 2005. Voor 
het Jeugdcentrum zijn geen eigen telleropnames beschikbaar. 

artikel 3: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 
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    9   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 
toekenning van de gemeentelijke toelagen; 

Overwegende dat de verdeling der toelagen zo objectief mogelijk werd opgesteld, 
rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de gemeente; 

Overwegende dat na vaststelling van de bedragen van de toelagen de gemeentelijke 
begroting voor het dienstjaar 2006 sluit met een batig saldo van 129.411,00 euro in eigen 
dienstjaar; 

Overwegende dat bedoelde bedragen werden toegelicht en ter bespreking werden 
voorgelegd, 

Gehoord de Voorzitter in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de hiernavolgende lijst van gemeentelijke toelagen 
aan de verenigingen en maatschappijen waarvan het bedrag van de toelage naast 
de benaming is vermeld: 

I. GEZINSBELEID 

 Naam Vereniging Bedrag toelage Artikel nr. 
 1. Gezinsbond Afdeling Ingelmunster 435,00 84403/332-

02 

II. DERDE LEEFTIJD 

A. Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd   
 2. Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd 1.120,00 76208/332-

02 
B. Verenigingen Derde Leeftijd   
 De hiernavolgende verenigingen worden betoelaagd 

op basis van het subsidiereglement goedgekeurd 
door de Gemeenteraad op 17.08.1978 en gewijzigd in 
zitting van 16.12.1982. 

  

 3. Kristelijke Bond Gepensioneerden   
 4. Club der Ouderen uit Middengroepen   
 5. Vriendenkring van Socialistische Gepensioneerden - (S-

Plus) 
  

 6. Vlaams Verbond voor Gepensioneerden   
 7. Liberale Bonden Gepensioneerden   
 NB. In de begroting voorzien krediet 1.120,00 76204/332-

02 

III. JEUGDBELEID 

A. Gemeentelijke Jeugdraad   
 8. Gemeentelijke Jeugdraad 1.120,00 76117/332-

02 
B.  Jeugdbewegingen   
 9. Toelage Jeugdhuis Kontrabas 2006 3.225,00 76105/332-

03 
 10. Toelage Speelplein Jadadde 4.960,00 76106/332-

03 
 11. Toelage Fonds Jeugdlokalen en -infrastruktuur 4.950,00 76107/332-

03 
 12.Toelage Jeugdwerkinitiatieven - werkingssubsidies 5.000,00 76108/332-

03 
 13. Toelage bijzondere activiteiten 745,00 76110/332-

03 
 14. Toelage kadervorming 1.000,00 76111/332-

03 
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IV. CULTUUR 

A. Gemeentelijke Culturele Raad   
 15. Gemeentelijke Culturele Raad 1.120,00 76207/332-

02 
B. Muziekmaatschappijen   
 Deze worden betoelaagd op basis van het door de 

Gemeenteraad goedgekeurd reglement van 
24.02.1972 - 04.06.1981 en 23.01.1989 
Elke maatschappij krijgt een forfaitair bedrag van 
500 euro verhoogd met 22,50 euro per spelend lid. 

  

 16. Koninklijke Harmonie "Kunst Veredelt" (p.m.)   
 17. Koninklijke Philharmonie (p.m.)   
 NB. In de begroting te verdelen krediet 5.900,00 76205/332-

02 
 18. Blaasorkest "Alpenroos" 500,00 76205/332-

02 
C. Volksontwikkeling: Kunstbeoefening en Sociaal-

Cultureel Werk 
  

 a) De hiernavolgende Culturele Verenigingen 
worden betoelaagd op basis van het 
subsidiereglement goedgekeurd door de 
Gemeenteraad op 16.09.1971. 

  

 19. Markant   
 20. Davidsfonds   
 21. Foto- en Diaclub   
 22. Heemkundige Kring "Den Hert"   
 23. K.A.V.   
 24. Katholieke Landelijke Vrouwen - KVLV   
 25. Kunstkring "Krea"   
 26. K.W.B.   
 27. Verbond der Volkstuinen   
 28. V.T.B. - V.A.B.   
 29. Toneelkring "Uylenspieghel"   
 30. V.I.P.   
 31. Vakantiegenoegens   
 32. De Kasteelbie   
 NB. In de begroting te verdelen krediet 4.280,00 76203/332-

02 
 b) Vallen niet onder toepassing van het reglement 

onder IV-Ca 
  

 33. Natuurgroep "De Buizerd" 440,00 76203/332-
02 

 34. Landelijke Gilde 165,00 76203/332-
02 

 35. Wandelclub "Brigandstrotters" 90,00 76203/332-
02 

 36. Kabaretgezelschap "De Zonnevrienden" 188,00 76203/332-
02 

 37. 't Klosje - Kantklossen 90,00 76203/332-
02 

V. ONTSPANNING EN VRIJETIJDSBESTEDING 

A. Duiven   
 38. Flying Club 100,00 76202/332-

02 
 39. Koninklijke Duivenmaatschappij “De Eendracht” 100,00 76202/332-

02 
 40. Ronde van België 100,00 76202/332-

02 
B. Honden   
 41. Algemene Rashondenclub - ARCI 100,00 76202/332-
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02 
C. Vinken   
 42. De Moedige Durvers 100,00 76202/332-

02 
 43. Elk zijn Recht 100,00 76202/332-

02 
 44. Koninklijke Maatschappij “De Nieuwe Vinkeniers” 100,00 76202/332-

02 
D. Vissen   
 45. Koninklijke Maatschappij “De Aprilvissers” 100,00 76202/332-

02 
 46. De Statievissers I. 100,00 76202/332-

02 
 47. De Statievissers II. 100,00 76202/332-

02 
 48. De Ware Vrienden 100,00 76202/332-

02 
 49. Sprotvissers 100,00 76202/332-

02 
E. Diversen   
 50. De Regenboogpetanquers 90,00 76202/332-

02 
 51. Petanqueclub “Drie Koningen” 90,00 76202/332-

02 
 52. De Ermitage Petanqueclub 90,00 76202/332-

02 
 53. Heerlijk Intens Consumeren  90,00 76202/332-

02 
 54. De Molenvrienden 90,00 76202/332-

02 

VI. SPORT 

A. Gemeentelijke Sportraad   
 55. Gemeentelijke Sportraad 1.120,00 76407/332-

02 
B. Atletiek   
 56. A.V.I. 500,00 764/332-02 
C. Badminton   
 57. BING 100,00 764/332-02 
D. Biljart   
 58. Krijt op Tijd 90,00 764/332-02 
 59. Verbroedering 90,00 764/332-02 
E. Boks   
 60. Boksclub Monteyne 100,00 764/332-02 
F. Judo   
 61. Judoclub Sambo Kawaishi Ingelmunster 115,00 764/332-02 
G. Krachtbal   
 62. Krachtbalclub "Woweja Rangers" 100,00 764/332-02 
H. Minivoetbal   
 63. Minivoetbalcup Ingelmunster 435,00 764/332-02 
I.  Paarden- en Poneykoersen   
 64. ‘t Oud Molenhof 150,00 764/332-02 
J.  Schuttersverenigingen   
 65. Karabijnschutters "De Piotten" 100,00 764/332-02 
 66. Doelschutters "De Brigands" 100,00 764/332-02 
K.  Tafeltennis   
 67. Easypay – Tafeltennisclub 375,00 764/332-02 
L.  Tennis   
 68. Tennisclub "De Mandel" 215,00 764/332-02 
M. Turnen   
 69. De Salto's 375,00 764/332-02 



Vervolg zitting van 21 februari 2006 
 

 

 70. De Trampo's 225,00 764/332-02 
N. Voetbal   
 71. Snooker Ingelmunster 100,00 764/332-02 
 72. Cup Regio Mid West Ingelmunster 115,00 764/332-02 
 73. V.K. D'Hoogte 100,00 764/332-02 
 74. V.K. Winnetoe 100,00 764/332-02 
 75. Veteranenvoetbalclub Schoenen en Sport Devolder 100,00 764/332-02 
 76. OMS Ingelmunster 1000,00 764/332-02 
O. Volley-ball   
 77. Volleyballclub "Divo" 250,00 764/332-02 
P. Wielertoerisme   
 78. SV De Pompiers 100,00 764/332-02 
 79. Fietsende Vrouwen 100,00 764/332-02 
 80. Mandelfietsers 100,00 764/332-02 
 81. Vriendenkring W.T.C. 100,00 764/332-02 
 82. De Brigandsbikers 100,00 764/332-02 
 83. De Leffebikers 100,00 764/332-02 
Q. Wielerwedstrijden   
 84. Oostrozebekestraat "De Patriekvrienden" Liefhebbers 

KBWB – Juniores 
500,00 764/332-02 

 85. Cerdi Wielerteam 310,00 764/332-02 
 86. Wielerclub Soenens 310,00 764/332-02 
R. Diversen   

VII. VADERLANDSLIEVENDE 

 87. N.S.B. 1940-1945 620,00 76308/332-
02 

 88. N.S.B. - Vrouwenbond 1940-1945 90,00 76308/332-
02 

 89. Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke 
Oorlogsinvaliden 

90,00 76308/332-
02 

 90. Vriendenkring 14-18 90,00 76308/332-
02 

VIII. WIJKKERMISSEN 

 91. Mennefeesten 215,00 76307/332-
02 

 92. Kriekekermis 215,00 76307/332-
02 

 93. De Kleine Vierbunderwijk 215,00 76307/332-
02 

 94. De Grote Vierbunder 215,00 76307/332-
02 

 95. Drevefeesten 215,00 76307/332-
02 

 96. Buurtcomité Hinnebilkstraat 215,00 76307/332-
02 

IX. ALLERLEI 

 97. Katholieke Vereniging Gehandicaptenzorg 375,00 833/332-02 
 98. Vlaamse Federatie Gehandicaptenzorg 188,00 833/332-02 
 99. Oudercomité Gemeentescholen De Wingerd en De Zon 125,00 722/332-01 
 100. Oudercomité O.L.Vrouwschool 125,00 722/332-01 
 101. Oudercomité  Instituut Edelweiss 125,00 735/332-01 
 102. Oudercomité Vrije Basisschool 125,00 722/332-01 
 103. Vriendenkring Gemeenschapsbasisschool De 

Regenboog 
125,00 722/332-01 

 104. W.VL. Consultatiebureau’s voor Gehandicapten 90,00 849/332-02 
 105. W.A.A.K. 90,00 833/332-02 
 106. Het Rode Kruis 125,00 849/332-02 
 107. Het Vlaams Kruis 125,00 849/332-02 
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 108. Ziekenzorg 310,00 849/332-02 
 109. Meester Haarkapperskring Ingelmunster en 

Omliggende 
90,00 76202/332-

02 
 110. Vlasverbond Ingelmunster-Oostrozebeke 90,00 76202/332-

02 
 111. Weduwenkring Don Bosco 90,00 849/332-02 
 112. Centrum Algemeen Welzijnswerk Midden West-

Vlaanderen- 
175,00 849/332-02 

 113. Vereniging Ingelmunsterse Correspondenten 90,00 76202/332-
02 

 114. Agrarische Bedrijfshulpdienst 188,00 62003/332-
01 

 115. Toelage erosiebestrijding 2.500,00 62005/332-
01 

 116. Milieuraad 500,00 87901/332-
02 

 117. Hüllhorstcomité 310,00 76303/332-
02 

 118. Brigandsloop: 20° editie 2006 – zaterdag 
25/03/2006 

150,00 764/332-02 

 119. Moederweelde Kind en Preventie 435,00 87102/332-
01 

 120. Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening 
0,25 euro/inw. 

2650,00 352/435-01 

 121. Labadouxfeesten: 18° editie 2006 6.200,00 76307/332-
02 

 122. Den Optimist 90,00 833/332-02 
 123. Vriendenkring ere-brandweermannen 250,00 76202/332-

02 

X. BUITENGEWONE TOELAGE 

 124. Werk der Volkstuinen: extra toelage als vergoeding 125,00 76206/332-
02 

 125. Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt – 75 jaar 1500,00 76203/332-
02 

 126. VTB-VAB Ingelmunster – 50 jarig bestaan 750,00 76203/332-
02 

 127. Verbond Vlaamse Gepensioneerden – 25-jarig 
bestaan 

250,00 76203/332-
02 

 

 

BEGROTING - DELEGATIE 

   10   Goedkeuring overdracht van bevoegdheden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, overeenkomstig artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, voor het 
dienstjaar 2006 

De Raad, 

Gelet op artikel 234 van de Gemeentewet, luidens hetwelk de gemeenteraad de wijze 
kiest waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund 
en er de voorwaarden van vaststelt;  dat de gemeenteraad die bevoegdheid, voor opdrachten die 
betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente, kan overdragen aan het 
Schepencollege, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten; 

Gelet op de wet van 14/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

Gelet op zijn besluit dd. 25/01/2005, houdende delegatie van bedoelde bevoegdheden 
voor het dienstjaar 2005; 

Overwegende dat deze delegatie telkenjare moet hernieuwd worden; 
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Gehoord het College in zijn verslag; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Aan het College van Burgemeester en Schepenen worden de bevoegdheden 
overgedragen die betrekking hebben op het dagelijks beheer, nopens het kiezen 
van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten worden gegund, alsmede deze voor het vaststellen van de voorwaarden 
ervan, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven 
kredieten voor het dienstjaar 2006. 

 
   11   Goedkeuring verschillende leveringen, werken en diensten voor het dienstjaar 
2006 - Goedkeuring aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken, leveringen en diensten worden gegund en er de voorwaarden van 
vaststelt, overeenkomstig artikel 234 van de Gemeentewet; 

Overwegende dat het past voor de hiernavolgende werken, leveringen en diensten, 
voorzien in de begroting 2006, onder de desbetreffende artikelen, deze te gunnen bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 §2, 1° 
a) van de wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten (uitgaven lager dan 67.000 euro per 
opdracht): 

Begrotingsartikel Omschrijving Voorzien bedrag in € 

104/723-51 Adm – Aanpassen administratief gebouw 25.000,00 

104/741-51 Adm – Bureaumeubilair 5.000,00 

104/742-53 Adm – Informaticamaterieel 125.000,00 

10412/742-53 Adm – Informaticamaterieel – uitgaven na crash 200.000,00 

104/742-98 Adm – Bureaumaterieel 12.500,00 

104/744-51 Adm – Exploitatiemateriaal en uitrusting 10.000,00 

105/744-51 Adm – Ceremonieel – Exploitatiemat. en uitr. 2.500,00 

33002/723-51 Politie – Aanpassing gebouw wijkpolitie 75.000,00 

351/724-56 Brw – Onderhoudswerken brandweerarsenaal 7.500,00 

351/742-53 Brw – Informaticamateriaal 7.500,00 

351/742-98 Brw – Bureaumaterieel Brandweer 250,00 

351/744-51 Brw – Uitrusting – Bevrijdingsmateriaal 50.000,00 

421/711-60 OW – Bovengrondse/Ondergrondse Innemingen 2.500,00 

421/733-60 OW – Erelonen wegenwerken 50.000,00 

421/741-51 OW – Bureaumeubilair TD 2.500,00 

421/742-53 OW – Informaticamateriaal TD 5.400,00 

421/743-98 OW – Aankoop voertuigen 325.000,00 

421/744-51 OW – Exploitatiematerieel en uitrusting 75.000,00 

42130/732-60 OW – Bestrijding wateroverlast 100.000,00 

42146/735-57 OW – Buitengewoon onderhoud Lenteakkerstraat 100.000,00 

42136/735-57 OW – Buitengewoon onderhoud Meulebekestraat 25.000,00 

42139/732-60 OW – Veiligheidswerken 11-julisingel 8.000,00 

42142/732-60 OW – Buitengewoon onderhoud voetpaden 100.000,00 
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42148/732-60 OW – Buitengewoon onderhoud Bijstandstraat 25.000,00 

422/741-98 OW – Verkeer – Bushaltes en fietsbergingen 2.500,00 

425/741-52 OW – Verkeer – Verkeersmaterieel 20.000,00 

426/732-54 OW – Uitbreiding openbare verlichting 12.500,00 

426/735-54 OW – Buitengewoon onderhoud OV 12.500,00 

42147/725-56 OW – Herinrichting parkzone OCMW-serviceflat 160.000,00 

722/724-52 LO – Buitengewoon onderhoud schoolgebouw 25.000,00 

722/741-51 LO – Bureaumeubilair 500,00 

722/741-98 LO – Meubilair 2500,00 

722/742-53 LO – Informaticamaterieel 4.000,00 

722/744-51 LO – Uitrusting 500,00 

72213/744-51 LO – Turnmaterieel 500,00 

734/722-60 KO – nieuw gebouw – omgevingsaanleg 50.000,00 

734/733-60 KO – Ereloon ontwerper gebouw 5.000,00 

734/741-98 KO – Meubilair 12.500,00 

73402/744-51 KO – Uitrusting muziekacademie 1.250,00 

73403/744-51 KO – Uitrusting tekenacademie 12.500,00 

751/741-98 BLO – Meubilair 750,00 

751/742-53 BLO – Informaticamaterieel 1.000,00 

761/711-60 Jeugd – Speelbos 250.000,00 

761/733-60 Jeugd – Speelbos – erelonen aanleg 25.000,00 

761/741-51 Jeugd – Bureaumeubilair 1.000,00 

761/742-53 Jeugd – Informaticamaterieel 1.000,00 

761/744-51 Jeugd – Uitrusting allerlei 2.500,00 

76116/721-54 Jeugd – Inrichten speelpleinen 100.000,00 

76116/733-60 Jeugd – Inrichten speelpleinen - erelonen 12;500,00 

76121/723-60 Jeugd – Renov. jeugd- en cult.centrum 200.000,00 

76121/733-60 Jeugd – Renov. jeugd- en cult.centrum -ereloon 15.000,00 

763/744-51 Feesten en plechtigheden – uitrusting 125.000,00 

764/721-60 Sport – Aanpassing parking sportcentrum 50.000,00 

764/722-60 Sport – Bouwen carport 2.500,00 

764/724-54 Sport – Buitengewoon onderhoud sportgebouw 75.000,00 

764/742-52 Sport – Aankoop reproductiemateriaal sportcentr. 500,00 

76409/742-53 Sport – Informaticamaterieel 6.500,00 

764/744-51 Sport – uitrusting sportaccomodatie 12.500,00 

766/744-51 Uitrusting parken en plantsoenen 10.000,00 

766/721-60 Nieuwe aanplantingen 25.000,00 

767/741-98 Bib – meubilair 2.000,00 

767/742-53 Bib – aankoop informaticamaterieel 7.400,00 

79006/724-56 Pastorij – Buitengewoon onderhoud gebouw. 25.000,00 
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877/735-51 Afvalwater – Buitengewoon onderhoud riolen 12.500,00 

879/725-56 Begraafplaatsen – aanpassingswerken 50.000,00 

930/733-51 Ruimtelijke ord. – ereloon plannen van aanleg 50.000,00 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Volgende werken, leveringen en diensten goed te keuren: 

Begrotingsartikel Omschrijving Voorzien bedrag in € 

104/723-51 Adm – Aanpassen administratief gebouw 25.000,00 

104/741-51 Adm – Bureaumeubilair 5.000,00 

104/742-53 Adm – Informaticamaterieel 125.000,00 

10412/742-53 Adm – Informaticamaterieel – uitgaven na crash 200.000,00 

104/742-98 Adm – Bureaumaterieel 12.500,00 

104/744-51 Adm – Exploitatiemateriaal en uitrusting 10.000,00 

105/744-51 Adm – Ceremonieel – Exploitatiemat. en uitr. 2.500,00 

33002/723-51 Politie – Aanpassing gebouw wijkpolitie 75.000,00 

351/724-56 Brw – Onderhoudswerken brandweerarsenaal 7.500,00 

351/742-53 Brw – Informaticamateriaal 7.500,00 

351/742-98 Brw – Bureaumaterieel Brandweer 250,00 

351/744-51 Brw – Uitrusting – Bevrijdingsmateriaal 50.000,00 

421/711-60 OW – Bovengrondse/Ondergrondse Innemingen 2.500,00 

421/733-60 OW – Erelonen wegenwerken 50.000,00 

421/741-51 OW – Bureaumeubilair TD 2.500,00 

421/742-53 OW – Informaticamateriaal TD 5.400,00 

421/743-98 OW – Aankoop voertuigen 325.000,00 

421/744-51 OW – Exploitatiematerieel en uitrusting 75.000,00 

42130/732-60 OW – Bestrijding wateroverlast 100.000,00 

42146/735-57 OW – Buitengewoon onderhoud Lenteakkerstraat 100.000,00 

42136/735-57 OW – Buitengewoon onderhoud Meulebekestraat 25.000,00 

42139/732-60 OW – Veiligheidswerken 11-julisingel 8.000,00 

42142/732-60 OW – Buitengewoon onderhoud voetpaden 100.000,00 

42148/732-60 OW – Buitengewoon onderhoud Bijstandstraat 25.000,00 

422/741-98 OW – Verkeer – Bushaltes en fietsbergingen 2.500,00 

425/741-52 OW – Verkeer – Verkeersmaterieel 20.000,00 

426/732-54 OW – Uitbreiding openbare verlichting 12.500,00 

426/735-54 OW – Buitengewoon onderhoud OV 12.500,00 

42147/725-56 OW – Herinrichting parkzone OCMW-serviceflat 160.000,00 

722/724-52 LO – Buitengewoon onderhoud schoolgebouw 25.000,00 

722/741-51 LO – Bureaumeubilair 500,00 

722/741-98 LO – Meubilair 2500,00 
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722/742-53 LO – Informaticamaterieel 4.000,00 

722/744-51 LO – Uitrusting 500,00 

72213/744-51 LO – Turnmaterieel 500,00 

734/722-60 KO – nieuw gebouw – omgevingsaanleg 50.000,00 

734/733-60 KO – Ereloon ontwerper gebouw 5.000,00 

734/741-98 KO – Meubilair 12.500,00 

73402/744-51 KO – Uitrusting muziekacademie 1.250,00 

73403/744-51 KO – Uitrusting tekenacademie 12.500,00 

751/741-98 BLO – Meubilair 750,00 

751/742-53 BLO – Informaticamaterieel 1.000,00 

761/711-60 Jeugd – Speelbos 250.000,00 

761/733-60 Jeugd – Speelbos – erelonen aanleg 25.000,00 

761/741-51 Jeugd – Bureaumeubilair 1.000,00 

761/742-53 Jeugd – Informaticamaterieel 1.000,00 

761/744-51 Jeugd – Uitrusting allerlei 2.500,00 

76116/721-54 Jeugd – Inrichten speelpleinen 100.000,00 

76116/733-60 Jeugd – Inrichten speelpleinen - erelonen 12;500,00 

76121/723-60 Jeugd – Renov. jeugd- en cult.centrum 200.000,00 

76121/733-60 Jeugd – Renov. jeugd- en cult.centrum -ereloon 15.000,00 

763/744-51 Feesten en plechtigheden – uitrusting 125.000,00 

764/721-60 Sport – Aanpassing parking sportcentrum 50.000,00 

artikel 2: De werken, leveringen en diensten te gunnen bij ONDERHANDELINGSPROCEDURE 
zonder voorafgaande bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 §2, 1° a) van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten (uitgaven lager 67.000 euro per 
opdracht). 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   12   Goedkeuring akte van vestiging van erfdienstbaarheid van overgang op onroerend 
goed op perceel Kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt in het kader van de verkoop van de 
pastorij 

De Raad, 

Gelet op art. 93 en art. 117, eerste lid van de NGW; 

Overwegende dat het ingevolge de verkoop van de pastorij, Kortrijkstraat 2, 
noodzakelijk is een erfdienstbaarheid van overgang over het perceel van de Kerkfabriek O.L.Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen te vestigen; 

Gezien het ontwerp van akte in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De akte tot vestiging van erfdienstbaarheid van overgang op hiernavolgend perceel 
goed te keuren: 

Eigenaar Kadastraal bekend Prijsbeding 

Kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen 

Sectie D nr. 252/E/3  
over een breedte van 6 meter 

langs de grens met perceel 

Nihil 
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Ontvangen nummer 253/R/2 

 
 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

   13   Gebruiksreglement jeugd- en ontmoetingscentrum – goedkeuring wijzigingen 

De Raad, 
Gelet op het nu nog geldende gebruiksreglement, goedgekeurd in gemeenteraadzitting 

van 4 december 2001; 

Overwegende dat de noden van de gebruikers van het jeugd- en ontmoetingscentrum 
de afgelopen jaren gewijzigd zijn; 

Overwegende dat het College van mening is dat alle verenigingen aan hetzelfde tarief 
gebruik moeten kunnen maken van de infrastructuur als de jeugdverenigingen; 

Gelet op het voorstel tot gewijzigd gebruiksreglement; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het gewijzigde gebruiksreglement van het jeugd- en ontmoetingscentrum wordt 
goedgekeurd.  

 

OPENBARE WERKEN 

   14   Waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid / 3° fase zijweg Kortrijkstraat – 
Goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is waterbeheersingswerken uit te voeren in de 
zijarm van de Kortrijkstraat teneinde wateroverlast te vermijden; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken worden gegund en er de voorwaarden van vaststelt, overeenkomstig 
artikel 234 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het ontwerp omvattende plannen, bijzonder bestek en lastenboek, opgemaakt 
door studiebureau Demey, Leenstraat 4 te 8800 Roeselare; 

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
101.648,77 BTW incl., opgemaakt door de ontwerper; 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp voor de waterbeheersingswerken in de zijweg van de Kortrijkstraat 
met raming ten bedrage van € 101.648,77 BTW incl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding. 

artikel 3: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting. 

 

LEEFMILIEU 

   15   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2006 – planning 2006 

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

milieubeleid; 

Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 20 december 2005; 
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Gelet op de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 “Milieu als 
opstap naar duurzame ontwikkeling”; overwegende dat deze overeenkomst nog niet werd 
ondertekend; 

Gelet op het ontwerp milieujaarprogramma 2006 - deel planning 2006; overwegende 
dat het milieujaarprogramma voortaan zal bestaan uit 2 afzonderlijke documenten, namelijk een 
planningsdocument en een rapporteringsdocument; dat het planningsdocument samen met de 
begroting aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke minaraad; gelet op de beslissing van het 
College van Burgemeester en Schepenen om het milieujaarprogramma aan te vullen met een actie 
rond trage wegen, in antwoord op het advies van de minaraad; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen 

artikel 1: Het gemeentelijk milieujaarprogramma 2006 – deel planning 2006 wordt 
goedgekeurd. 

 

OCMW 

   16   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2006-2008 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2006 van het OCMW 

Dames en heren gemeenteraadsleden, 

Hierbij heb ik het genoegen u het budget 2006 en het meerjarenplan 2006-2008 van het OCMW ter 
goedkeuring voor te leggen. 

Ik kan u mededelen dat zowel in het overlegcomité van 19 december 2005 als in de OCMW-raad 
van 21 december 2005 het meerjarenplan 2006-2008 en het budget 2006 unaniem werden 
goedgekeurd. Vanzelfsprekend is het meerjarenplan 2006-2008 een bevestiging en vervolg van het 
vorige meerjarenplan. Er diende wel een aanpassing te gebeuren tegenover het meerjarenplan 
2005-2007. In het meerjarenplan 2005-2007 hadden we voor 2006 een bedrag voorzien van 
771.000 euro, terwijl in het meerjarenplan 2004-2006 slechts 740 000 euro voorzien was, dit ten 
gevolge van het in gebruik nemen van de nieuwbouw. We kunnen met enige fierheid zeggen dat 
we er toch in geslaagd zijn om met een budget van 740.000 euro een sluitende begroting op te 
maken, dit zoals voorzien in het meerjarenplan 2004-2006. Dit komt neer op een last per inwoner 
van 69,70 euro. Ter vergelijking, het Vlaams gemiddelde bedraagt 90,70 euro. Voor 2007 is 
775.000 euro voorzien. Dit is een verhoging tegenover het meerjarenplan 2004-2006 met 35.000 
euro. 2008 ligt in het verlengde daarvan, nl. 800.000 euro. 

Wat zijn de opties voor de komende jaren? 

Serviceflatgebouw 

We zijn volop bezig met het gebouw een grondige opknapbeurt te geven. Zo hebben de ramen een 
nieuw laagje verf gekregen. Ook de inkomhall kreeg een nieuw kleurtje. In 2005 werd het gebouw 
voorzien van nieuwe inkomdeuren aangepast voor mensen met een handicap. Dit was één van de 
pijnpunten waar de werkgroep ‘Toegankelijkheid’ ons op wees. Het is de bedoeling om via de 
verschillende clubs (petanque, kaartersclub, postzegelverzamelaars) de leefsfeer goed te houden. 
In 2006 voorzien we om een hellend vlak te plaatsen tussen de wandelpaden van de serviceflat en 
de wandelpaden van het rustoord. 

Dienst Gezinshulp 

Reeds in 2002 werd een kwaliteitshandboek opgemaakt. Het is zo dat een kwaliteitshandboek een 
werkinstrument is dat ieder jaar moet geëvalueerd en aangepast worden, wat ook dit jaar weer 
gaat gebeuren. Om de nadelen van de veroudering te kunnen opvangen zijn wij nog altijd lid van  
het samenwerkingsinitiatief zorgenbemiddeling van de regio Izegem-Ingelmunster-Lendelede. Dit 
initiatief maak het mogelijk om voor sommige thuisverblijvenden een zorgenplan op te maken, dit 
in samenwerking met alle zowel openbare als private diensten en instellingen met als voordeel dat 
er maar één maal een sociaal onderzoek moet gebeuren. We gaan proberen om dit jaar nog meer 
aandacht te besteden aan die vorm van samenwerking zodat de mensen van Ingelmunster een nog 
betere hulp op maat krijgen. 
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Dienst Dienstencheque 

We hebben in 2003 een erkenning gekregen om met de Dienst Dienstencheque te starten. Ik kan u 
mededelen dat we op 1 januari 2006 239 klanten hadden. We stellen daarbij 25 voltijdse 
equivalenten contractuele technische beambten te werk. Dit heeft ook voor die 32 personen een 
meerwaarde, omdat ze nu een volwaardig arbeidscontract hebben. In 2004 hebben we ook een 
samenwerking afgesloten met het PWA, die nog altijd zeer goed verloopt. De PWA beschikt 
momenteel over 7 tewerkgestelde personen  in hun dienstencheque-onderneming. Ik wil hier 
nogmaals het belang van het waarom van de samenwerking uitleggen. Omdat we vonden dat twee 
dienstencheque-ondernemingen in hetzelfde gebouw gevestigd, voor de mensen van Ingelmunster, 
zeer onduidelijk zou zijn, is er gekeken hoe we konden samenwerken. Met als resultaat dat de 
twee dienstenchequebedrijven als één bedrijf samengesmolten zijn naar de bevolking toe, terwijl 
ze, ten aanzien van de afrekening naar de overheid toe, zelfstandig zijn blijven bestaan. De 
verschillende taken die een dienstenchequebedrijf met zich meebrengt, worden onderling verdeeld. 
Bijvoorbeeld, de intakes gebeuren door de PWA, de werkverdeling en de permanentie door het 
OCMW, de administratie rond het personeel word dan weer elk afzonderlijk gehouden. Het is zo dat 
de klanten van de Dienst Dienstencheque vooral jonge mensen zijn. Op die manier komt het 
OCMW en het PWA vanuit een gans andere hoek naar buiten, wat drempelverlagend werkt in het 
algemeen. 

Sociale dienst 

Momenteel bestaat de sociale dienst uit 7 voltijdse equivalenten (8 personen). Het is de bedoeling 
van het OCMW om mensen via tewerkstelling een eigen inkomen te laten verwerven en zo het 
aantal leefloners te laten verminderen. Uiteraard word het moeilijker en moeilijker om de mensen 
die nog in die situatie zitten te werk te stellen. Diegene die nog in aanmerking komen voor 
tewerkstelling art. 60§7 zijn de moeilijkste doelgroep. Niettegenstaande dit gegeven wordt vanuit 
de sociale dienst met veel ijver gewerkt om zoveel mogelijk mensen aan een job te helpen. Enkele 
cijfergegevens omtrent leefloners: in 2000 was het aantal 32, in 2003 18 en in 2006 20 waarvan 8 
studenten. Daarom willen we ons verder inspannen om via de lokale werkwinkel Izegem-
Ingelmunster zoveel mogelijk mensen aan een job, op maat van de klant, te helpen. In dit kader 
hebben we in 2004 een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) goedgekeurd gekregen voor 
Ingelmunster. Dit project houdt in dat we extra aandacht kunnen besteden om mensen aan het 
werk te helpen en een opleiding te geven. Dit project heeft een looptijd van 3 jaar. Gedurende die 
periode kunnen we op jaarbasis een subsidie krijgen van max. 112.267 euro voor tewerkstelling en 
15.053 euro voor begeleiding. Door dit project hebben we ook 2 maatschappelijke werkers extra 
kunnen aanwerven voor de duurtijd van het project. Met dit project kunnen we de mensen zonder 
werk (vooral OCMW-klanten) van Ingelmunster nog beter begeleiden naar een tewerkstelling toe. 

Vreemdelingen 

We beschikken nog altijd over 9 kleinschalige opvangtehuizen verspreid over de gemeente met in 
totaal een opvangcapaciteit van 54 asielzoekers. Ieder opvangcentrum is zeer kleinschalig zodat 
het geen overlast voor de omgeving betekent. Voor wat de integratie van die mensen betreft, 
werken we nauw samen met de scholen en het kringloopcentrum van Izegem. We staan ook in 
voor Nederlandse les. Om dit alles te bekostigen ontvangen we, per dag, 31,61 euro per persoon, 
net zoals, bijvoorbeeld, het Rode Kruis in de grote opvangcentra. 

Huisvestingsdienst 

De gemeente en het OCMW zijn nog altijd lid van de intergemeentelijke huisvestingsdienst regio 
Izegem, dit samen met de gemeenten Ledegem en Oostrozebeke. We willen die samenwerking dit 
jaar  verder uitbouwen met de bedoeling om het woningpatrimonium van onze gemeente te 
verbeteren zodat iedereen over een volwaardige woning kan beschikken. Het voordeel van de 
samenwerking is vast te stellen aan het succes van de woonwinkel. In de woonwinkel kunnen de 
mensen terecht met al hun vragen rond wonen, o.a. premies, huurproblemen (zowel voor huurder 
als verhuurder), huisvestingsproblemen, woonkwaliteit en –comfort. 

Dienst Rechtshulp 

Ons OCMW is nog altijd, samen met andere OCMW’s, aangesloten in een samenwerkingsverband 
rond rechtshulp. Dit heeft als voordeel dat we met meerdere OCMW’s een beroep kunnen doen op 
twee juristen die de specifieke materie rond schuldbemiddeling goed beheersen Het is zo dat vanaf 
dit jaar het aantal zitdagen uitgebreid is van 1 maal per maand tot 2 maal per maand een 
voormiddag. Dit was nodig door het toenemend aantal vragen rond rechtshulp op allerlei vlak. 



Vervolg zitting van 21 februari 2006 
 

 

OCMW-aandeel Gemeentefonds 

Het budget houdt rekening met het aandeel dat voor het OCMW vastgelegd is op 71.000 euro.Dit 
bedrag wordt, onder andere, aangewend voor bijkomende tewerkstelling art. 6§7 (20.000 euro) 
huisvestingsdienst regio Izegem (13.837 euro), saldo wedde maatschappelijk werker via fondsen 
elektriciteit (14.163 euro) en studie bejaardenwoningen Nieuwstraat (23.000 euro). 

Patrimonium 

Voor het nieuwe OCMW-gebouw was in het meerjarenplan 2004-2006 voorzien dat we in het 
najaar van 2004 zouden beginnen met werken, wat ook is gebeurd. Zoals u reeds gezien hebt, zijn 
we nu volop bezig met de opbouw van het nieuw gebouw. Momenteel zijn we bezig met het 
plaatsen van de binnendeuren en de schilderwerken. De aanbesteding van het meubilair is ook 
voorbij, zodat alles tijdig kan geïnstalleerd worden. De opening van het Sociaal Huis is voorzien op 
28 april. Op 29 april in de namiddag is dan een opendeurdag voorzien. 

Hiermee hoop ik dat u wat meer inzicht hebt over het meerjarenplan 2006-2008 en het budget 
2006 van het OCMW. 
 
   17   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2007 in de trekkingsrechten van 
het Gemeentefonds 

De Raad, 

Overwegende dat het Sociaal Impulsfonds sedert 2003 geïntegreerd werd in het 
vernieuwd Gemeentefonds; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2002 houdende 
goedkeuring van de modaliteiten van de verdeling van de aan Ingelmunster toegekende 
trekkingsrechten uit het Gemeentefonds over de gemeente en het OCMW; 

Gelet op het overleg tussen het OCMW en de gemeente van 19 december 2005 waar 
deze aangelegenheid besproken werd; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het aandeel van het OCMW in de globale trekkingsrechten voor de gemeente 
Ingelmunster wordt voor 2007 vastgesteld op 75.000,- euro. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan de Vlaamse minister bevoegd voor 
Binnenlandse aangelegenheden, alsook aan het OCMW. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 14 
februari 2006 

Voorstel tot het invoeren van een ‘welkomcheque’ voor nieuwe inwoners 

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

De verwelkoming van de nieuwe inwoners op het gemeentehuis verliep dit jaar opnieuw op een 
zinvolle manier met een kennismaking met de gemeentelijke diensten, een receptie en een 
geschenkje achteraf. Dit verdient onze terechte waardering. Toch meent De Brug dat dit gebeuren 
op één vlak zijn doel niet helemaal bereikt. Een dergelijk initiatief zou, ons inziens, mee moeten de 
aanzet vormen om nieuwe inwoners de kans te geven zo vlug en vlot mogelijk de integreren in de 
Ingelmunsterse gemeenschap. Vandaar dat we willen voorstellen aan het gemeentelijk 
welkomstpakket een incentive toe te voegen, naar de nieuwe inwoners en naar het 
verenigingsleven toe, in de vorm van een welkomcheque voor nieuwe inwoners. Deze kan 
door de link met het lokale verenigingsleven ook een anti-verzuringscheque worden. 

Concreet zou dit betekenen dat elk nieuw gezin dat in Ingelmunster komt wonen, per gezinslid, 
een welkomcheque ontvangt van, bijvoorbeeld, tien euro. Deze kan in de loop van het jaar van 
uitgifte of het jaar erna exclusief besteed worden aan het, geheel of gedeeltelijk, betalen van het 
lidmaatschap van een Ingelmunsterse vereniging. 



Vervolg zitting van 

 

De nieuwe inwoners kunnen deze cheque naar eigen goeddunken besteden bij een vereniging die 
deel uitmaakt van één van de Ingelmunsterse adviesraden (jeugd, sport, cultuur, milieu, senioren, 
…) om er zo zeker van te zijn dat de financiële steun bij de lokale verenigingen terecht komt en 
niet bij nationale koepelorganisaties. Het bestuur van deze vereniging kan de cheque, na 
ontvangst, komen innen op het gemeentehuis. 
De welkomcheque kan meegegeven worden met de nieuwe inwoners of hun gezinshoofd bij de 
verwelkoming op het gemeentehuis. Dit heeft evenwel een aantal nadelen. Niet iedereen kan er 
aanwezig zijn en soms bereik je zo de nieuwe inwoners pas maanden na hun aankomst op de 
gemeente en schiet de welkomcheque zo weer zijn doel voorbij. Het lijkt ons beter om de 
welkomcheque met een adressenlijst en korte voorstelling van de lokale verenigingen te laten 
bezorgen door de wijkagent kort na het inschrijven in het bevolkingsregister. Dit heeft een aantal 
voordelen. Ten eerste, krijgt de nieuwe inwoners zijn welkomcheque kort na zijn aankomst en kan 
hij, indien gewenst, al vlug op zoek naar een vereniging die hem of haar past. Ten tweede biedt 
het de mogelijkheid tot een persoonlijk moment van kennismaking met iemand van het 
gemeentebestuur. Een dergelijk bezoekje behoort wellicht ook tot het takenpakket van de 
wijkagent en vormt dus geen extra-belasting. Het geeft de wijkagent integendeel een aangename 
‘deuropener’. Bovendien is uit de jongste tevredenheidsenquête van MIDOW gebleken dat de 
bekendheid van de inwoners met de wijkkantoren en –agenten nog enige aandacht behoeft. Dit 
initiatief kan ook hieraan meewerken en, zeker bij nieuwe inwoners, zijn nut bewijzen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

We nemen kennis van uw voorstel en zullen dit bijhouden en doorgeven aan onze gemeentelijke 
medewerkers. 
Naar aanleiding van de eventuele dag van de nieuwe inwoners in 2007 kan de nieuwe 
bestuursploeg voor de legislatuur 2007-2012 dan beslissen in welke vorm men deze dag al dan 
niet verder zal organiseren. 
Het idee lijkt in ieder geval het overwegen waard. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 februari 2006 

Voorstel om deel te nemen aan de ‘Nacht van de Duisternis’ op 4 maart 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Lichtvervuiling is alom en in overvloed overal aanwezig, dit meestal doorheen de gehele nacht en 
volledig nutteloos. Daarbij kan dit bij sommigen de nachtrust ernstig verstoren of bij dieren hun 
seizoengebonden biologisch ritme. Tevens brengt dit alles een zekere energieverspilling met zich 
mee. 

Als voorbeeldfunctie zou de gemeente om en bij hun eigen gebouwen alle lichten kunnen doven, 
zowel binnen als buiten, vanaf een bepaald uur en wanneer dit verantwoord is. 
De plaatselijke middenstand kan ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen, dit door 
eveneens vanaf het aangegeven uur, mits het verantwoord is, alle lichtkassen in de vorm van 
reclamepanelen te doven. Hetzelfde voor de eventuele binnenverlichting van uitstalramen, enz. 
Tevens kan de medewerking gevraagd worden om de meestal felle verlichting of lichtbakens op 
hoge pilonen bij bedrijfspanden te doven, mits dit verantwoord is. 
De gemeente kan eveneens opdracht geven de straatverlichting uit te doen, uitgezonderd op de 
plaatsen waar dit niet verantwoord is. 
Dit alles kan onmogelijk slagen als er geen degelijke sensibilisatie aan vooraf gaat bij de bevolking 
vooral over het waarom van deze activiteit. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



Vervolg zitting van 

 

Hierbij kan ik bevestigen dat de gemeente Ingelmunster, en dit reeds voor de derde keer, 
deelneemt aan de Nacht van de Duisternis. Concreet werd op 1 februari aan Gaselwest gevraagd 
om tijdens het weekend van 4 en 5 maart de klemtoonverlichting te doven. Eveneens werden op 
de website en in het Krantje twee berichten verspreid. Ten eerste wordt aan bedrijven, 
handelszaken en particulieren gevraagd worden om hun oprit-, tuin- of klemtoonverlichting te 
doven. Ten tweede wordt daar een sensibiliseringsbericht aan toegegevoegd met het waarom en 
het nut van de actie. 

U ziet dat de gemeente aan 4 van uw 5 bekommernissen voldoet. Voor het doven van de 
straatverlichting werd, naar aanleiding van de eerste deelname aan de Nacht van de Duisternis, 
advies gevraagd aan de Politie. Omwille van veiligheidsoverwegingen werd toen geadviseerd om de 
straatverlichting niet te doven. Tot op heden blijft dit advies onveranderd. 

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