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OPENBARE ZITTING 

 

ALGEMEEN 

 
    1   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 

Gezien de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 
door de gemeenteraad op datum van 4 december 2001; 

Gezien de aanvraag tot hernieuwen van een vroeger toegestane eeuwigdurende 
grafconcessie door aanvrager, met als begunstigde en ligging van het graf, respectief: 

 Angele Vandekerckhove, Meersstraat 43 te Ingelmunster, begunstigde Victor Vandekerckhove–
Maria Maes, ligging blok C lot 264; 

 Michel Maes, Izegemstraat 77 te Ingelmunster, begunstigde Jozef Maes-Elodie Pieters, met 
ligging blok C lot 270; 

 Maria Josson, Hinnebilkstraat 1/B005 te Ingelmunster, begunstigde Jeroom Josson–Angela 
Brouckaert, met ligging blok C lot 272; 

 Paulina Rommelaere, Izegemstraat 12 te Ingelmunster, begunstigde Arthur Rommelare–Zulma 
Vandenbroucke, met ligging blok H lot 20; 

 Albert Vuylsteke, Heirweg Zuid 19 te Ingelmunster, begunstigde Polydore Vuylsteke–Martha 
Rebry, met ligging blok H lot 129; 

 Michel Maes, Izegemstraat 77 te Ingelmunster, begunstigde Emiel Vangroenweghe–Emilie 
Bisschop, met ligging blok I lot 2; 

 Marc Dewulf, Douglaslaan 4 te Kapellen, begunstigde Medard Dewulf–Renilde Desmet, met 
ligging blok I lot 4; 

 Zulma Vermeire, Waalbosstraat 7 te Tielt, begunstigde Leonardus Vandewalle–Sidonie Dewitte, 
ligging blok I lot 6; 

 Christiane Hullebusch, Iepersestraat 250/0001 te Roeselare, begunstigde Medard Hullebusch–
Rachelle Laga, ligging blok I lot 7; 

 Marcel Craeymeersch, Heirweg Zuid 33 te Ingelmunster, begunstigde Camillus Craeymeersch–
Emma Naert, ligging blok I lot 8; 

 Germana Dewulf, Hinnebilkstraat 10 te Ingelmunster, begunstigde Emiel Dewulf–Marie Rosseel, 
ligging blok J lot 1; 

 Marie-Louise Debruyne, Kortrijkstraat 38 te Ingelmunster, begunstigde Camiel De Bruyne–Maria 
Duhem, ligging blok J lot 4; 

 Roland D’Hoore, Bruggestraat 182 A te Ingelmunster, begunstigde Prudentius D’Hoore–Irma 
Simoens, ligging blok J lot 7; 

 Denise Brouckaert, Munkendoornstraat 215 te Kortrijk, begunstigde Edmondus Brouckaert–
Amelie Dierckens, ligging blok L lot 3; 
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 Viviane Semetier, Eburonenweg 1 te Kuurne, begunstigde Joannes Depla–Irma Van Thuyne, 
ligging blok L lot 4; 

 Walter Vanlerberghe–Raes, Oostrozebekestraat 75 te Ingelmunster, begunstigde Romanie en 
Theofiel Sabbe, ligging blok L lot 12; 

 Martha Callens, Oostrozebekestraat 163 te Ingelmunster, begunstigde Remi Callens–Marie 
Pattyn, ligging blok L lot 30; 

 Jacques Gits, Bruggestraat 71 te Ingelmunster, begunstigde Eugenia Broucke, ligging blok L lot 
32; 

 Edgard Leurquin, Parklaan 19 te Nieuwpoort, begunstigde Prosper Leurquin–Magdalena 
Vanseveren, ligging blok L lot 37; 

 Dirk Dewaele, Keirselaarstraat 3 te Ingelmunster, begunstigde Augustinus Dewaele–Hermenie 
Vankeirsbilck, ligging blok M lot 16; 

 Frans Vanneste, Meulebekestraat 117 te Ingelmunster, begunstigde Leo Vanneste–Julma 
Vanooteghem, ligging blok M lot 17; 

 Martha Vuylsteke, Marialoopsteenweg 27 te Meulebeke, begunstigde Remi Vuylsteke–Elodie 
Germonprez, ligging blok M lot 18; 

 Rafaël De Klerck, Touwstraat 2 te Ingelmunster, begunstigde René De Klerck–Anna De Braeve, 
ligging blok M lot 19; 

 Willy Debruyne, Kortrijkstraat 180 te Ingelmunster, begunstigde Gustaaf Debruyne–Emma 
Demets, ligging blok M lot 21; 

 Jan Bauwens, Boomgaardstraat 11 te Gistel, begunstigde Paul en Maurice Bauwens, ligging blok 
M lot 212; 

 Cecilia Demasure, Schoolstraat 33 te Ingelmunster, begunstigde Julien Demasure, ligging blok 
M lot 214; 

 Bernard Vanneste, Oostrozebekestraat 225 te Ingelmunster, begunstigde Hector Vanneste, 
liggting blok M lot 225; 

 Jean Lampaert, Zuidstraat 18 te Ingelmunster, begunstigde Pharailde Bossuijt, ligging blok M lot 
226; 

 Marcella Bruneel, Keirselaarstraat 2 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Bruneel–Leonie Buyse, 
ligging blok N lot 2; 

 Luc Naert, Krekelstraat 77 te Ingelmunster, begunstigde Julius Naert–Emma Dewulf, ligging 
blok N lot 6; 

 Maria D’hoop, Oostrozebekestraat 202 te Ingelmunster, begunstigde Alfons D’hoop–Emma 
Caenepeel, ligging blok N lot 11; 

 Edwieg Verfaillie, Baronstraat 132 te Izegem, begunstigde Arthur Verfaillie–Demeyere, ligging 
blok N lot 19; 

 Medard Geldhof, Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster, begunstigde Alois Geldhof–Monseré, 
ligging blok N lot 21; 

 Gabriel Neerinck, Oostrozebekestraat 287 te Ingelmunster, begunstigde Marie-Louise Casteele, 
ligging blok N lot 23; 

 Cyrilla Vromman, Bruggestraat 18 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Vromman–Martin, 
ligging blok N lot 25; 

 Bernard Cauwe–Goesaert, Oostrozebekestraat 79 te Ingelmunster, begunstigde Alois 
Demasure–Silvie Decoopman, ligging blok N lot 29; 

 Cyriel Vandezande, Rozestraat 86 te Ingelmunster, begunstigde Remi Vandezande–Martha 
Callewaert, ligging blok N lot 36; 

 Paula Lauwers, Noordstraat 6 te Harelbeke, begunstigde Remi Deschuyter–Celina Guillemyn, 
ligging blok N lot 37; 

 Jean Vandekerckhove, Kortrijkstraat 100 te Ingelmunster, begunstigde Omer Vandekerckhove–
Julma Tack, ligging blok N lot 38; 

 Maria Verschoore, Lammekensknokstraat 22 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Verschoore–
Silvie Debels, ligging blok N lot 40; 

 Maria Demeyere, Langestraat 57 te Blankenberge, begunstigde Albert Demeyere–Valentine 
Bossuyt, ligging blok N lot 41; 

 Maria Braecke, Weststraat 53 te Ingelmunster, begunstigde Georges Vandekerckhove–Maria 
Braecke, ligging blok N lot 42; 
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 Maria Demeyere, Langestraat 57 te Blankenberge, begunstigde Georges Decoster–Maria 
Bossuyt/Pieter Bossuyt – Romania Debouver, ligging blok N lot 44; 

 Margaretha Verscheure, Stationsstraat 12/0401 te Ingelmunster, begunstigde Jules Verscheure–
D’Haeyere, ligging blok N lot 46; 

 Gisèla Demasure, R. Bultynckstraat 4 te Ingelmunster, begunstigde Leon Demasure–Verhulst, 
ligging blok N lot 47; 

 Frans Tack–Vanneste, Naaipanderstraat 4 te Ingelmunster, begunstigde Henri Vanneste–
Dewilde, ligging blok N lot 48; 

 Urbania Bruneel, Oostrozebekestraat 170 te Ingelmunster, begunstigde Jules Bruneel–Desmet, 
ligging blok N lot 52; 

 Jean-Pierre Verschoore, Kortrijkstraat 120 te Ingelmunster, begunstigde Petrus Verschoore–
Riethaeghe, ligging blok N lot 55; 

 Gerard Vanzieleghem, Groenerei 4 te Brugge, begunstigde Remi Vanzieleghem–Bonte, ligging 
blok N lot 58; 

 Omer Verschoore, Oostrozebekestraat 44 te Ingelmunster, begunstigde A. Verschoore–Danneel, 
ligging blok N lot 63; 

 Lia Verstraete, Bruggestraat 206 te Ingelmunster, begunstigde Constant Verstraete–Pharaïlde 
Baert, ligging blok O lot 146; 

 Lucrèce Grymonprez, Groeningepoortstraat 1 te Kortrijk, begunstigde Victor Bockstal–Julia 
Stevens, ligging blok O lot 148; 

 Gaspard Verstraete, Weststraat 87 te Ingelmunster, begunstigde Jean Verstraete–Marie 
Dubaere, ligging blok O lot 151; 

 Marie-Madeleine De Backere–Snauwaert, Kortrijkstraat 36 te Ingelmunster, begunstigde de 
zusters Strobbe, ligging blok O lot 152; 

 Prosper Deleersnijder, Bruggestraat 74 te Ingelmunster, begunstigde Elisabeth De Wolf, ligging 
blok O lot 154; 

 Prosper Deleersnijder, Bruggestraat 74 te Ingelmunster, begunstigde Roderik Deleersnijder, 
ligging blok O lot 153; 

 Cecile Vanhoutte, O.L.Vrouwstraat 52 te Ingelmunster, begunstigde Georges Vanhoutte–Marie 
Deboot, blok O lot 157; 

 Gerarda Hoste, Stationsplein 41 te Ingelmunster, begunstigde Julianus Hoste–Maria Tack, blok 
P lot 152; 

 Annie Goossens, Oudebaan 244/A001 te Leuven, begunstigde familie A. Goossens, ligging blok 
P lot 154; 

 Lucien Vangroenweghe, Gentseheerweg 144 te Izegem, begunstigde Cyrillus Vangroenweghe–
Julie Castelein, ligging blok P lot 156; 

 Robert Schotte, Nieuwstraat 19 te Ingelmunster, begunstigde Michailovitch Zagorka, ligging 
blok Q lot 1; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een hernieuwing van een bestaande 
grafconcessie, aangevraagd op naam van, met als begunstigde en ligging van het graf: 

 Luc Demuynck, Nieuwstraat 7 te Izegem, begunstigde Camillus Demuynck–Vertriest, ligging 
blok A lot 78; 

 Jozef Rosseel, Duikerstraat 52 te Ingelmunster, begunstigde Magdalena Vanwalleghem, blok A 
lot 175; 

 Martha Verledens, Rozestraat 110 te Ingelmunster, begunstigde Camiel Verledens–Eugenie 
Vandecapelle, ligging blok A lot 176; 

 Marietta Desmet, Jan Breydelstraat 23 te Ingelmunster, begunstigde Gaston Desmet, blok A lot 
266; 

 Lucien Claerhout, Kortrijksesteenweg 18 te Harelbeke, begunstigde Maurice Claerhout–Vinckier, 
ligging blok A lot 285; 

 Cecilia Bossuyt, Baronstraat 115 te Izegem, begunstigde Jean Bossuyt, ligging blok A lot 288; 

 Eddy De Jaegere, Jan Breydelstraat 57 te Ingelmunster, begunstigde Gustaaf De Jaegere, blok 
B lot 60; 

 Yvonna Vancoillie, Rodenbachstraat 39 te Ingelmunster, begunstigde Theofiel Vancoillie, ligging 
blok B lot 126; 
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 Palmer Vandeweghe, Gistelstraat 40 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Vandeweghe, ligging 
blok G lot 107; 

 Hieronymus Loncke, Ingelmunstersesteenweg 188 te Oostrozebeke, begunstigde Michel 
Loncke–Rachelle Verbeke, ligging blok I lot 70; 

 Simona Melsens, Oostrozebekestraat 246 te Ingelmunster, begunstigde Remi Melsens-Strynckx, 
ligging blok 11 lot 122; 

 Marcel Croubels, Bollewerpstraat 33 te Ingelmunster, begunstigde Maurice Croubels–Maria 
Vanneste, ligging blok 15 lot 175; 

 Paula Dufour, Zwanestraat 21 te Ingelmunster, begunstigde Odo Dufour–Buyck, ligging blok 15 
lot 176; 

 Paula Dufour, Zwanestraat 21 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Deloof, ligging blok 15 lot 
191; 

 Hilda Demets, Kennedystraat 11 te Ingelmunster, begunstigde Gentiel Demets–Maria 
Craeynest, ligging blok 33 lot 402; 

 Geert Debommarez, Lindenhofstraat 5 te Wervik, begunstigde Frans Debommarez–Margaretha 
Wastijn, ligging blok 33 lot 416; 

 Eric Verledens, Rozestraat 144 te Ingelmunster, begunstigde Jules Craeynest–Ogita Goethals, 
ligging blok 33 lot 420; 

 Constantin Vandekerckhove, Juliaan Claerhoutstraat 4 te Wielsbeke, begunstigde Remi 
Vandekerckhove–Dewaele, ligging blok 45 lot 566 

 Eric Mattan, Henri Dunantstraat 45 te Izegem, begunstigde Medard Mattan–Julia Bekaert, 
ligging blok M lot 201; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie op naam van, met als 
begunstigde, duur en ligging: 

 Himpe Marcel, Weststraat 120 te Ingelmunster met als begunstigde Christiana Vansteenkiste, 
20 jaar, ligging blok I lot 75; 

 Deschuyter Victor, Rozestraat 98 te Ingelmunster met als begunstigde Verhelst Emelie, 20 jaar, 
ligging blok M lot 183; 

 Demasure Willy, Handelsstraat 29 te Ingelmunster met als begunstigde Zulma Verhelst, 20 jaar, 
ligging blok A lot 146; 

 Sonja Vanquaethem, Timmermanstraat 4 te Ingelmunster met als begunstigde Kevin Lannoo, 
20 jaar, ligging blok 84 rij 2 lot 4; 

 Frans Tanghe, Oostrozebekestraat 139 te Ingelmunster met als begunstigde André Tanghe, 20 
jaar, ligging blok 84 lot 2 rij 5; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een nisconcessie in het columbarium op 
naam van, met als begunstigde, duur en ligging: 

 Hilda Eeckhout, Heirweg Zuid 19 te Ingelmunster met als begunstigde Albert Vuylsteke, 30 jaar, 
columbarium blok C lot 53; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een vergunning op de urnenweide op naam 
van, met als begunstigde, duur en ligging: 

 Patrick Deglorie, Mezegemstraat 22 te Izegem met als begunstigde Werner Deglorie, 30 jaar, 
ligging blok 90 rij 4 lot 3 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt een kosteloze hernieuwing van een vroeger eeuwigdurende grafconcessie, 
voor een periode van 50 jaar vanaf vervaldatum, toegestaan aan: 

 Angele Vandekerckhove, Meersstraat 43 te Ingelmunster, begunstigde Victor Vandekerckhove–
Maria Maes, ligging blok C lot 264, voor 50 jaar vanaf 10/05/1998; 

 Michel Maes, Izegemstraat 77 te Ingelmunster, begunstigde Jozef Maes–Elodie Pieters, met 
ligging blok C lot 270, voor 50 jaar vanaf 22/07/1989; 

 Maria Josson, Hinnebilkstraat 1/B005 te Ingelmunster, begunstigde Jeroom Josson-Angela 
Brouckaert, met ligging blok C lot 272, voor 50 jaar vanaf 01/01/1990; 

 Paulina Rommelaere, Izegemstraat 12 te Ingelmunster, begunstigde Arthur Rommelaere–Zulma 
Vandenbroucke, met ligging blok H lot 20, voor 50 jaar vanaf 11/12/2000; 

 Albert Vuylsteke, Heirweg Zuid 19 te Ingelmunster, begunstigde Emiel Vangroenweghe–Emilie 
Bisschop, met ligging blok I lot 2, voor 50 jaar vanaf 04/03/1999; 
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 Michel Maes, Izegemstraat 77 te Ingelmunster, begunstigde Emiel Vangroenweghe–Emilie 
Bisschop, met ligging blok I lot 2, voor 50 jaar vanaf 10/06/2000; 

 Marc Dewulf, Douglaslaan 4 te Kapellen, begunstigde Medard Dewulf–Renilde Desmet, met 
ligging blok I lot 4, voor 50 jaar vanaf 28/10/1999; 

 Zulma Vermeire, Waalbosstraat 7 te Tielt, begunstigde Leonardus Vandewalle–Sidonie Dewitte, 
ligging blok I lot 6, voor 50 jaar vanaf 10/09/1998; 

 Christiane Hullebusch, Iepersestraat 250/0001 te Roeselare, begunstigde Medard Hullebusch–
Rachelle Laga, ligging blok I lot 7, voor 50 jaar vanaf 10/09/1998; 

 Marcel Craeymeersch, Heirweg Zuid 33 te Ingelmunster, begunstigde Camillus Craeymeersch–
Emma Naert, ligging blok I lot 8, voor 50 jaar vanaf 26/11/1997; 

 Germana Dewulf, Hinnebilkstraat 10 te Ingelmunster, begunstigde Emiel Dewulf–Marie Rosseel, 
ligging blok J lot 1, voor 50 jaar vanaf 22/11/1996; 

 Marie-Louise Debruyne, Kortrijkstraat 38 te Ingelmunster, begunstigde Camiel Debruyne–Maria 
Duhem, ligging blok J lot 4, voor 50 jaar vanaf 31/05/1996; 

 Roland D’Hoore, Bruggestraat 182 A te Ingelmunster, begunstigde Prudentius D’Hoore–Irma 
Simoens, ligging blok J lot 7, voor 50 jaar vanaf 29/01/1995; 

 Denise Brouckaert, Munkendoornstraat 215 te Kortrijk, begunstigde Emondus Brouckaert–
Dierckens Amelie, met ligging blok L lot 3, voor 50 jaar vanaf 28/01/1993; 

 Viviane Semetier, Eburonenweg 1 te Kuurne, begunstigde Joannes Depla–Irma Van Thuyne, 
met ligging blok L lot 4, voor 50 jaar vanaf 13/02/1998; 

 Walter Vanlerberghe – Raes, Oostrozebekestraat 75 te Ingelmunster, begunstigde Romanie, 
Marie-Louise en Teofiel Sabbe, ligging blok L lot 12, voor 50 jaar vanaf 26/02/1988; 

 Martha Callens, Oostrozebekestraat 163 te Ingelmunster, begunstigde Remi Callens–Marie 
Pattyn, ligging blok L lot 30, voor 50 jaar vanaf 31/10/2002; 

 Jacques Gits, Bruggestraat 71 te Ingelmunster, begunstigde Eugenia Broucke, ligging blok L lot 
32, voor 50 jaar vanaf 24/12/2002; 

 Edgard Leurquin, Parklaan 19 te Nieuwpoort, begunstigde Prosper Leurquin–Magdalena 
Vanseveren, ligging blok L lot 37, voor 50 jaar vanaf 13/05/1999; 

 Dirk Dewaele, Keirselaarstraat 3 te Ingelmunster, begunstigde Augustinus Dewaele–Hermenie 
Vankeirsbilck, ligging blok M lot 16, voor 50 jaar vanaf 24/12/2002; 

 Frans Vanneste, Meulebekestraat 117 te Ingelmunster, begunstigde Leo Vanneste–Julma 
Vanooteghem, ligging blok M lot 17, voor 50 jaar vanaf 31/10/2002; 

 Martha Vuylsteke, Marialoopsteenweg 27 te Meulebeke, begunstigde Remi Vuylsteke–Elodie 
Germonprez, ligging blok M lot 18, voor 50 jaar vanaf 27/06/2002; 

 Rafaël De Klerck, Touwstraat 2 te Ingelmunster, begunstigde René De Klerck–Anna De Braeve, 
ligging blok M lot 19, voor 50 jaar vanaf 21/12/2001; 

 Willy Debruyne, Kortrijkstraat 180 te Ingelmunster, begunstigde Gustaaf Debruyne–Emma 
Demets, ligging blok M lot 21, voor 50 jaar vanaf 10/06/2000; 

 Jan Bauwens, Boomgaardstraat 11 te Gistel, begunstigde Paul en Maurice Bauwens, ligging blok 
M lot 212, voor 50 jaar vanaf 22/08/1995; 

 Cecilia Demasure, Schoolstraat 33 te Ingelmunster, begunstigde Julien Demasure, ligging blok 
M lot 214, voor 50 jaar vanaf 29/10/2001; 

 Bernard Vanneste, Oostrozebekestraat 225 te Ingelmunster, begunstigde Hector Vanneste, 
ligging blok M lot 225, voor 50 jaar vanaf 24/12/2002; 

 Jean Lampaert, Zuidstraat 18 te Ingelmunster, begunstigde Pharailde Bossuijt, ligging blok M lot 
226, voor 50 jaar vanaf 10/08/2001; 

 Marcella Bruneel, Keirselaarstraat 2 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Bruneel–Leonie Buyse, 
ligging blok N lot 2, voor 50 jaar vanaf 04/12/1976; 

 Luc Naert, Krekelstraat 77 te Ingelmunster, begunstigde Julius Naert–Emma Dewulf, ligging 
blok N lot 6, voor 50 jaar vanaf 27/06/2002; 

 Maria D’hoop, Oostrozebekestraat 202 te Ingelmunster, begunstigde Alfons D’hoop–Emma 
Caenepeel, ligging blok N lot 11, voor 50 jaar vanaf 24/10/1997; 

 Edwieg Verfaillie, Baronstraat 112 te Izegem, begunstigde Arthur Verfaillie–Demeyere, ligging 
blok N lot 19, voor 50 jaar vanaf 27/09/1996; 

 Medard Geldhof, Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster, begunstigde Alois Geldhof–Monseré, 
ligging blok N lot 21, voor 50 jaar vanaf 31/05/1996; 
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 Gabriel Neerinck, Oostrozebekestraat 287 te Ingelmunster, begunstigde Marie Louise Casteele, 
ligging blok N lot 23, voor 50 jaar vanaf 03/03/1993; 

 Cyrilla Vromman, Bruggestraat 18 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Vromman–Martin, 
ligging blok N lot 25, voor 50 jaar vanaf 05/12/1992; 

 Bernard Cauwe–Goesaert, Oostrozebekestraat 79 te Ingelmunster, begunstigde Alois 
Demasure–Silvie Decoopman, ligging blok N lot 29, voor 50 jaar vanaf 02/11/1989; 

 Cyriel Vandezande, Rozestraat 86 te Ingelmunster, begunstigde Remi Vandezande–Martha 
Callewaert, ligging blok N lot 36, voor 50 jaar vanaf 05/04/2001; 

 Paula Lauwers, Noordstraat 6 te Harelbeke, begunstigde Remi Deschuyter–Celina Guillemyn, 
ligging blok N lot 37, voor 50 jaar vanaf 06/04/2001; 

 Jean Vandekerckhove, Kortrijkstraat 100 te Ingelmunster, begunstigde Omer Vandekerckhove–
Julma Tack, ligging blok N lot 38, voor 50 jaar vanaf 01/06/2001; 

 Maria Verschoore, Lammekensknokstraat 22 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Verschoore–
Silvie Debels, ligging blok N lot 40, voor 50 jaar vanaf 24/02/2002; 

 Maria Demeyere, Langestraat 57 te Blankenberge, begunstigde Albert Demeyere–Valentine 
Bossuyt, ligging blok N lot 41, voor 50 jaar vanaf 13/02/2001; 

 Maria Braecke, Weststraat 53 te Ingelmunster, begunstigde Georges Vandekerckhove–Maria 
Braecke, ligging blok N lot 42, voor 50 jaar vanaf 02/11/2000; 

 Maria Demeyere, Langestraat 57 te Blankenberge, begunstigde Georges Decoster–Maria 
Bossuyt en Pieter Bossuyt – Romania Debouver, ligging blok N lot 44, voor 50 jaar vanaf 
15/09/2000; 

 Margaretha Verscheure, Stationsstraat 12/0401 te Ingelmunster, begunstigde Jules Verscheure–
D’Haeyere, ligging blok N lot 46, voor 50 jaar vanaf 24/05/2000; 

 Gisèla Demasure, R. Bultynckstraat 4 te Ingelmunster, begunstigde Leon Demasure–Verhulst, 
ligging blok N lot 47, voor 50 jaar vanaf 28/04/2000; 

 Frans Tack – Vanneste, Naaipanderstraat 4 te Ingelmunster, begunstigde Henri Vanneste–
Dewilde, ligging blok N lot 48, voor 50 jaar vanaf 24/02/2000; 

 Urbania Bruneel, Oostrozebekestraat 170 te Ingelmunster, begunstigde Jules Bruneel–Desmet, 
ligging blok N lot 52, voor 50 jaar vanaf 29/10/1993; 

 Jean-Pierre Verschoore, Kortrijkstraat 120 te Ingelmunster, begunstigde Petrus Verschoore–
Riethaeghe, ligging blok N lot 55, voor 50 jaar vanaf 13/01/1992; 

 Gerard Vanzieleghem, Groenerei 4 te Brugge, begunstigde Remi Vanzieleghem–Bonte, ligging 
blok N lot 58, voor 50 jaar vanaf 13/06/2000; 

 Omer Verschoore, Oostrozebekestraat 44 te Ingelmunster, begunstigde A. Verschoore–Danneel, 
ligging blok N lot 63, voor 50 jaar vanaf 27/03/1991; 

 Lia Verstraete, Bruggestraat 266 te Ingelmunster, begunstigde Constant Verstraete–Pharaïlde 
Baert, ligging blok O lot 146, voor 50 jaar vanaf 11/12/2000; 

 Lucrèce Grymonprez, Groeningepoortstraat 1 te Kortrijk, begunstigde Victor Bockstal–Julia 
Stevens, ligging blok O lot 148, voor 50 jaar vanaf 28/04/2000; 

 Gaspard Verstraete, Weststraat 87 te Ingelmunster, begunstigde Jean Verstraete–Marie 
Dubaere, ligging blok O lot 151, voor 50 jaar vanaf 26/05/1997; 

 Marie Madeleine De Backere–Snauwaert, Kortrijkstraat 36 te Ingelmunster, begunstigde de 
zusters Strobbe, ligging blok O lot 152, voor 50 jaar vanaf 25/10/1992; 

 Prosper Deleersnijder, Bruggestraat 74 te Ingelmunster, begunstigde Elisabeth De Wolf, ligging 
blok O lot 154, voor 50 jaar vanaf 16/04/1993; 

 Prosper Deleersnijder, Bruggestraat 74 te Ingelmunster, begunstigde Roderik Deleersnijder, 
ligging blok O lot 153, voor 50 jaar vanaf 16/04/1993; 

 Cecile Vanhoutte, O.L.Vrouwstraat 52 te Ingelmunster, begunstigde Georges Vanhoutte–Marie 
Deboot, ligging blok O lot 157, voor 50 jaar vanaf 12/05/1993; 

 Gerarda Hoste, Stationsplein 41 te Ingelmunster, begunstigde Julianus Hoste–Maria Tack, 
ligging blok P lot 152, voor 50 jaar vanaf 25/05/1995; 

 Annie Goossens, Oudebaan 244/A001 te Leuven, begunstigde de familie A. Goossens, ligging 
blok P lot 154, voor 50 jaar vanaf 29/12/1995; 

 Lucien Vangroenweghe, Gentseheerweg 144 te Izegem, begunstigde Cyrillus Vangroenweghe–
Julie Castelein, ligging blok P lot 156, voor 50 jaar vanaf 17/02/1996; 

 Robert Schotte, Nieuwstraat 19 te Ingelmunster, begunstigde Michailovitch Zagorka, ligging 
blok Q lot 1, voor 50 jaar vanaf 13/12/1994. 
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artikel 2: Er wordt een hernieuwing van tijdelijke grafconcessie vanaf vervaldatum 
toegestaan aan: 

 Luc Demuynck, Nieuwstraat 7 te Izegem, begunstigde Camillus Demuynck–Vertriest, ligging 
blok A lot 78, voor een duur van 20 jaar vanaf 27/10/1997, prijs € 200; 

 Jozef Rosseel, Duikerstraat 52 te Ingelmunster, begunstigde Magdalena Vanwalleghem, blok A 
lot 175, voor een duur van 20 jaar vanaf 26/06/1984, prijs € 200; 

 Martha Verledens, Rozestraat 110 te Ingelmunster, begunstigde Camiel Verledens–Eugenie 
Vandecapelle, ligging blok A lot 176, voor een duur van 20 jaar vanaf 21/12/1998, prijs € 200; 

 Marietta Desmet, Jan Breydelstraat 23 te Ingelmunster, begunstigde Gaston Desmet, ligging 
blok A lot 266, voor 20 jaar vanaf 08/12/1997, prijs € 200; 

 Lucien Claerhout, Kortrijksesteenweg 18 te Harelbeke, begunstigde Maurice Claerhout–Vinckier, 
ligging blok A lot 285, voor een duur vanaf 17/08/1998, prijs € 200; 

 Cecilia Bossuyt, Baronstraat 115 te Izegem, begunstigde Jean Bossuyt, ligging blok A lot 288 
voor een duur van 20 jaar vanaf 08/12/1997, prijs € 200; 

 Eddy De Jaegere, Jan Breydelstraat 57 te Ingelmunster, begunstigde Gustaaf De Jaegere, blok 
B lot 60, voor een duur van 20 jaar vanaf 26/08/1996, prijs € 200; 

 Yvonna Vancoillie, Rodenbachstraat 39 te Ingelmunster, begunstigde Theofiel Vancoillie, ligging 
blok B lot 126, voor een duur van 20 jaar vanaf 04/11/1996, prijs € 200; 

 Palmer Vandeweghe, Gistelstraat 40 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Vandeweghe, ligging 
blok G lot 107, voor een duur van 20 jaar vanaf 14/06/1999, prijs € 200; 

 Hieronymus Loncke, Ingelmunstersesteenweg 188 te Oostrozebeke, begunstigde Michel 
Loncke–Rachelle Verbeke, ligging blok I lot 70, voor een duur van 20 jaar vanaf 17/04/2000, 
prijs € 200; 

 Simona Melsens, Oostrozebekestraat 246 te Ingelmunster, begunstigde Remi Melsens–Strynckx, 
ligging blok 11 lot 122, voor een duur van 20 jaar vanaf 10/05/2003, prijs € 200; 

 Marcel Croubels, Bollewerpstraat 33 te Ingelmunster, begunstigde Maurice Croubels–Maria 
Vanneste, ligging blok 15 lot 175, voor een duur van 20 jaar vanaf 16/12/2002, prijs € 200; 

 Paula Dufour, Zwanestraat 21 te Ingelmunster, begunstigde Odo Dufour–Buyck, ligging blok 15 
lot 176, voor een duur van 20 jaar vanaf 07/05/2001, prijs € 200; 

 Paula Dufour, Zwanestraat 21 te Ingelmunster, begunstigde Cyriel Deloof, ligging blok 15 lot 
191, voor een duur van 20 jaar vanaf 07/05/2001, prijs € 200; 

 Hilda Demets, Kennedystraat 11 te Ingelmunster, begunstigde Gentiel Demets–Maria 
Craeynest, ligging blok 33 lot 402, voor een duur van 20 jaar vanaf 24/01/2003, prijs € 200; 

 Geert Debommarez, Lindenhofstraat 5 te Wervik, begunstigde Frans Debommarez–Margaretha 
Wastijn, ligging blok 33 lot 416, voor een duur van 20 jaar vanaf 28/10/2002, prijs € 200; 

 Eric Verledens, Rozestraat 144 te Ingelmunster, begunstigde Jules Craeynest–Ogita Goethals, 
ligging blok 33 lot 420, voor een duur van 20 jaar vanaf 16/12/2002, prijs € 200; 

 Constant Vandekerckhove, Juliaan Claerhoutstraat 4 te Wielsbeke, begunstigde Remi 
Vandekerckhove–Dewaele, ligging blok 45 lot 566, voor een duur van 20 jaar vanaf 
20/09/2003, prijs € 200; 

 Eric Mattan, Henri Dunantstraat 45 te Izegem, begunstigde Medard Mattan–Julia Bekaert, 
ligging blok M lot 201, voor een duur van 30 jaar vanaf 06/09/2003, prijs € 450. 

artikel 3: Er wordt een grafconcessie toegestaan aan: 

 Himpe Marcel, Weststraat 120 te Ingelmunster, met als begunstigde Christiana Vansteenkiste, 
met ligging blok I lot 75, voor een duur van 20 jaar, prijs € 200; 

 Deschuyter Victor, Rozestraat 66 te Ingelmunster, met als begunstigde Emelie Verhelst, met 
ligging blok M lot 183, voor een duur van 20 jaar, prijs € 200; 

 Demasure Willy, Handelsstraat 29 te Ingelmunster, met als begunstigde Zulma Verhelst, met 
ligging blok A  lot 146, voor een duur van 20 jaar, prijs € 200; 

 Sonja Van Quaethem, Timmermanstraat 4 te Ingelmunster, met als begunstigde Kevin Lannoo, 
met ligging blok 84 rij 2 lot 4, voor een duur van 20 jaar, prijs € 200; 

 Frans Tanghe, Oostrozebekestraat 139 te Ingelmunster, met als begunstigde André Tanghe, 
met ligging blok 84 rij 2 lot 5, voor een duur van 20 jaar, prijs € 200. 

artikel 4: Er wordt een nisconcessie in het columbarium toegestaan aan: 

 Hilda Eeckhout, Heirweg Zuid 19 te Ingelmunster, met als begunstigde Albert Vuylsteke, met 
ligging columbarium blok C lot 53, voor een duur van 30 jaar, prijs € 450. 
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artikel 5: Er wordt een vergunning op de urnenweide toegestaan aan: 

 Patrick Deglorie, Mezegemstraat 22 te Izegem, met als begunstigde Werner Deglorie, met 
ligging blok 90 rij 4 lot 3, voor een duur van 30 jaar, prijs € 450. 

artikel 6: De concessie wordt toegekend volgens 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   Bekrachtiging besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 30 november 
2004 houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
vrijdag 10 december en zaterdag 11 december 2004 n.a.v. de kersthappening 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 30 november 2004 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op vrijdag 10 december en zaterdag 11 december 
2004 n.a.v. de Kersthappening; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester dd. 30 november 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op vrijdag 10 december en zaterdag 11 december 
2004 n.a.v. de kersthappening, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 

BRANDWEER 

 
    3   Aanpassing reglement van inwendige orde van het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps 

De Raad, 

Gelet op het reglement van inwendige orde van het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps dat reeds dateert van 1987; 

Overwegende de opmerkingen op het inspectieverslag van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken; 

Overwegende dat het reglement aangepast moest worden aan dit inspectieverslag; 

Gelet op het akkoord van de raad van advies van het vrijwillig brandweerkorps; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de aanpassing van het reglement van inwendige orde van de 
brandweer goed. 

 
    4   Goedkeuring aanpassing grondreglement van het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps 

De Raad, 
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Gelet op zijn beslissing van 16 oktober 1980, houdende vaststelling van het 
grondreglement van het gemeentelijk brandweerkorps, laatst gewijzigd en aangevuld op 8 maart 
1994; 

Overwegende dat de voorgemelde beslissingen werden goedgekeurd door de heer 
Gouverneur; 

Overwegende de opmerkingen op het inspectieverslag van 28 mei 2004 door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken; 

Gelet op het akkoord van de raad van advies van het vrijwillig brandweerkorps; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de aanpassing van het grondreglement van het vrijwillig 
brandweerkorps goed. 

 

BELASTINGEN 

 
    5   Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden 
met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied; 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de 
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 4 december 2001 van de 
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en 
vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot 
een minimum te herleiden; 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande 
uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie 
van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook 
geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van 
de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op 
het openbaar domein; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Algemeen 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op 
de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het 
gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor 
Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden 

(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, 
verbindings-, e.a. putten,…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, 
gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water en 
brandstof; 

 telecommunicatie; 
 radiodistributie en kabeltelevisie; 
 de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op 

die installaties kan aangesloten worden; 
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 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden 
eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de 
gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de 
gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2005 voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006. 

artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per 
lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor 
werken in rijwegen 2,00 EUR, voor werken in voetpaden 1,50 EUR en voor werken 
in aardewegen 0,90 EUR. 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke 
nutsvoorziening 60% van hogervermelde bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening 
gebracht. 

artikel 3: Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, 
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 
3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 5,00 EUR per op het 
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet 
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal 
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. 

artikel 4: Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending 
van de facturen. De inning van deze retributie gebeurt desnoods overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen betreffende de burgerlijke procedure. 

 
    6   Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen voor een termijn eindigend op 31 
december 2006 

De Raad, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 118; 

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

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

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

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 15 stemmen voor en 5 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2006 een gemeentebelasting 
gevestigd op het weghalen en verwijderen door het gemeentebestuur van 
afvalstoffen achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten 
heeft. Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de 
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eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
a. klein afval (hondepoep, flessen, blikken, …): 75,00 euro 

b. middelgroot afval (vuilniszakken, grote kartonnen dozen, kleine huisraad, …): 
150,00 euro 

c. groot afval (vanaf drie huisvuilzakken, groot huisraad, TV’s, ijskasten, 
matrassen, …): 300,00 euro 

artikel 4: De belasting wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een kwitantie. Bij 
gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van 
een kohier overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1996. 

artikel 5: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de 
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 6: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 7: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden na de contante 
betaling. 
Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting 
de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

artikel 8: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelasting op de inkomsten. 

artikel 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
    7   Goedkeuring retributiereglement voor het openen van grafkelders voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien de uitvoeringsdatum van het besluit van 4 december 2001 verstreken is; 

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo vanaf 6 
december 2004 tot 20 december 2004; 

Overwegende dat geen enkel bezwaar werd ingediend; 

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

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2006, een retributie gevestigd voor elk openen van een grafkelder aan de 
gemeente aangevraagd om andere doeleinden dan de begraving of ontgraving van 
stoffelijke overblijfselen. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die het openen van de grafkelder 
aanvraagt. 

artikel 3: De retributie is vastgesteld op 75,00 Euro. 

artikel 4: De retributie dient betaald te worden bij aanvraag tot het openen van de 
grafkelder. 
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artikel 5: Afschrift van, onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
    8   Goedkeuring belastingsreglement op de ontgravingen voor een termijn eindigend 
op 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien de uitvoeringsdatum van het besluit dd. 4 december 2001 verstreken is; 

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo vanaf 6 
december 2004 tot 20 december 2004; 

Overwegende dat geen enkel bezwaar werd ingediend; 

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

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

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

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2006 een belasting gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraving 
vraagt. 

artikel 3: De belasting is vastgesteld op 375,00 euro per ontgraving. 

artikel 4: Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting op ontgravingen: 
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen 
- deze ambtshalve door de gemeente verricht. 

artikel 5: De belasting dient contant betaald te worden bij aanvraag tot ontgraving. Bij 
gebreke van contante betaling, wordt de belasting van ambtshalve ingekohierd en 
is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 6: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden na de contante 
betaling. 
Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting 
de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

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

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

 
    9   Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve stukken voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006 

De Raad, 
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Gelet op zijn beslissing van 4 december 2001, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Gezien de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo vanaf 6 
december 2004 tot 20 december 2004; 

Overwegende dat geen enkel bezwaar werd ingediend; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

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

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

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

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2006 een belasting geheven ten laste van de persoon aan wie administratieve 
stukken worden afgeleverd. 

artikel 2: De bedragen van de belasting zijn als volgt vastgesteld: 
 Afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen voor 

vreemdelingen: 2,50 euro; 

 Afgifte reispassen: 5,00 euro 
De afgifte van een reisdocument aan een minderjarige geschiedt kosteloos (KB 
van 5/9/2001); 

 Trouwboekjes (met inbegrip van de taks voor het huwelijksgetuigschrift in het 
boekje aangebracht): 19,00 euro; 

 Afgifte van uittreksels/afschriften registers akte van de burgerlijke stand, 
alsmede attesten uit de bevolkingsregisters: 1,50 euro; 

 Afleveren pasjes kinderen jonger dan 12 jaar, dienstig voor buitenland: 1,25 
euro; 

 Afgifte slachtbriefjes: 0,50 euro. 

artikel 3: Voor de afgifte van identiteitskaarten aan onvermogenden wordt geen belasting 
geëist. De staat van onvermogen wordt door alle bewijsstukken vastgesteld. 

artikel 4: De belasting moet bij het afleveren van het stuk contant worden betaald, tegen 
afgifte van een vignet of kwitantie. Bij gebrek aan contante betaling, wordt de 
belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden na de contante 
betaling. 
Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de 
verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 
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   10   Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten voor een 
termijn eindigend op 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 4 december 2001, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo vanaf 6 
december 2004 tot 20 december 2004; 

Overwegende dat geen enkel bezwaar werd ingediend; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat de gemeenten en de provincies conform artikel 20 van voornoemd 
decreet, een vergoeding kunnen vragen voor de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald art. 117 en 118; 

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

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

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

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift ten een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2006 een retributie geheven ten laste van de persoon aan wie een afschrift van een 
bestuursdocument wordt afgegeven. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door hij die het afschrift aanvraagt. De aanvraag dient 
te gebeuren op een daartoe aangemaakt formulier. 

artikel 3: Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bestuursdocument en per 
aanvraag. 

artikel 4: De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: 
 0,13 euro per bladzijde en 0,18 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 

afschrift in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is 
dan A4 (met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,25 euro per bladzijde en 0,35 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in kleur-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A4 
(met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,25 euro per bladzijde en 0,35 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is 
dan A3 (met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,50 euro per bladzijde en 0,70 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in kleur-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A3 
(met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

Voor bepaalde documenten wordt de vergoeding forfaitair vastgesteld: 
 voor de agenda van de gemeenteraad: 7,50 euro per jaar 

 voor het beknopt verslag van de gemeenteraad: 15,00 euro per jaar 

 voor het jaarverslag: 17,50 euro per stuk 

 voor de begroting: 20,00 euro per stuk 

 voor de begrotingsrekening: 35,00 euro per stuk 



Vervolg zitting van 21 december 2004 
 

 

 voor dossier eigendommen: 30,00 euro per aanvraag. 

artikel 5: De vergoeding is contant betaalbaar tegen kwijting in handen van de Heer 
Gemeenteontvanger bij het ophalen van het afschrift. Indien het afschrift per post 
aan de aanvrager moet worden verzonden, moet de retributie vooraf worden 
gestort. In dit geval wordt het bedrag van de vergoeding vermeerderd met de 
portkosten. 

artikel 6: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd 
worden. 

artikel 7: Wanneer het gevraagde afschrift onder de toepassing van andere verordeningen 
zou vallen, is dit reglement niet van toepassing. 

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

 
   11   Goedkeuring belastingsverordening op de aanvragen en afhandeling voor de 
milieuvergunningen voor de termijn van 1 januari 2005 – 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991, houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, waardoor vanaf 1 
september 1991 de nieuwe wetgeving op de milieuvergunningen (VLAREM) van kracht wordt; 

Overwegende dat deze aanvragen administratieve kosten met zich meebrengen; 

Gezien de toepassingsdatum van het besluit van de gemeenteraad van 4 december 
2001 verstreken is; dat het noodzakelijk is voor een gezond financieel beheer deze verordening 
verder toe te passen; 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo, waaruit blijkt 
dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

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

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

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

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

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: De goedkeuring te verlenen aan de hiernavermelde belastingsverordening op de 
aanvragen en afhandeling van de milieuaanvragen, met name ten voordele van de 
gemeente wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2006 een belasting 
geheven ten laste van de aanvrager aan wie een milieuvergunning wordt 
afgeleverd: 
Voor de administratieve dossierkosten (aanschaffing van de aanvraagformulieren 
met bijhorende documenten) 
Voor een klasse 3: 3,00 euro 
Voor een klasse 2: 13,00 euro 
Voor een klasse 1: 25,00 euro 
Voor de begeleidings-, voorbereidings- en opmaakkosten van de aanvraag door de 
aanvrager wordt volgende belasting toegepast: 
Voor een klasse 3: 30,00 euro 
Voor een klasse 2: 375,00 euro 
Voor een klasse 1: 525,00 euro. 
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artikel 2: De betaling gebeurt tegen afgifte van een kwitantie. 
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en 
is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 3: De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het 
College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk 
worden ingediend. 
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van de inning van de belasting op een andere wijze dan 
per kohier. 

artikel 4: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 5: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden opgestuurd. 

 
   12   Goedkeuring belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het 
sluitingsuur voor een termijn eindigend op 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 4 december 2001, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo vanaf 6 
december 2004 tot 20 december 2004; 

Overwegende dat geen enkel bezwaar werd ingediend; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald art. 117 en 118; 

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

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

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

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2006, een belasting geheven op het openblijven van drankgelegenheden na het 
sluitingsuur onder de hiernavolgende voorwaarden. 

artikel 2: De bepalingen van artikel 2 uit zijn vroeger besluit van 4 december 2001 blijven 
van toepassing. De taxatie bedraagt verder 5,00 euro/uur open na sluitingsuur. 

artikel 3: De bepalingen betreffende de permanente vergunningen blijven verder van 
toepassing met volgende tarieven: 
- 1 kwartaal: 125,00 euro 
- 2 kwartalen: 225,00 euro 
- 3 kwartalen: 325,00 euro 
- 4 kwartalen: 425,00 euro. 

artikel 4: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd.
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   13   Retributie ter vergelding van door de brandweerdienst verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming en andere hulpverleningen – Vaststelling tarieven voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 20 maart 2001, goedgekeurd door de Heer Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld reglement nog niet verstreken is; 
dat echter enkele wijzigingen van tarieven het aanpassen van het reglement noodzakelijk maken; 

Overwegende dat het, gelet op de financiële toestand van de gemeente geraden is 
deze retributie verder ter verdelging te vorderen; 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo, waaruit blijkt 
dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2006 wordt een retributie gevorderd 
van de particulieren of van private of openbare instellingen ter vergelding van de 
door de brandweerdienst verrichte opdrachten van brandvoorkomingen bij 
nieuwbouw of verbouwingen. 

artikel 2: Tevens worden voor diverse hulpverleningen een tussenkomst gevraagd. Hierna 
opgave van enkele forfaitaire bedragen die naast de eventuele uurlonen van de 
brandweerlui worden gevorderd: 
- Standpijp 25,00 euro  
- Autopomp 50,00 euro 
- Tankwagen 50,00 euro 
- Ladderwagen 50,00 euro 
- Materiaalwagen 25,00 euro 
- Forfait waterverlening 62,00 euro 
- Water (per m³) 4,00 euro 
- Openen dossier brandpreventie 124,00 euro 
- Uurloon brandpreventie 25,00 euro 
- Olieabsorberende korrels (per zak) 22,00 euro 
- Wespenverdelging 25,00 euro. 

artikel 3: Alle andere bepalingen vervat in zijn beslissing van 11 december 1980 blijven van 
toepassing. 

artikel 4: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   14   Goedkeuring belasting plaatsrecht op de markt voor een termijn van twee jaar 
eindigend op 31 december 2006 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 4 december 2001, waarbij voor een termijn eindigend op 
31 december 2004, een belasting plaatsrecht op de markt werd goedgekeurd; 

Gezien de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo vanaf 6 
december 2004 tot 20 december 2004; 

Overwegende dat geen enkel bezwaar werd ingediend; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

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

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

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2006, wordt een belasting gevestigd 
op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markt- of foordagen, 
tenzij deze ingebruikname onderworpen is aan een andere gemeenteverordening 
inzake belasting of retributie of toegestaan is krachtens een contract. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de gebruiker. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 1,00 euro/lopende meter en per dag. 
Abonnementen van 1 jaar genieten een tarief van 0,70 euro/lm. 
Abonnementen van 6 maanden genieten een tarief van 0,75 euro/lm. 

artikel 4: De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 
tegen afgifte van een vignet. 
De abonnementen worden op een invorderingsstaat gebracht en geïnd tegen 
ontvangstbewijs. 
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd 
en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. De bezwaren moeten om ontvankelijk te zijn, 
schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post 
gezonden binnen drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling. 
 
De indiener van het bezwaar moet het bewijs niet leveren dat de belasting betaald 
is. Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige evenwel niet van de 
verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op de belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden opgestuurd. 

 
   15   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2005 

De Raad, 

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

Gelet op de beslissing van 16 december 2003 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2004; 
overwegende dat een tarief van 6,5% vastgesteld werd; 

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

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

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2005 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op 
de personenbelasting van de personen, die op 1 januari van het jaar waarnaar het 
dienstjaar genoemd is, in de gemeente gedomicilieerd zijn. 
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artikel 2: Het percentage van de belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 
6,5% van het gedeelte van de personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan 
de Staat verschuldigd is. 

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

 
   16   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2005 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 16 december 2003 van de gemeenteraad, goedgekeurd 
door de Heer Gouverneur, tot goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 
het dienstjaar 2004; dat een tarief van 1.400 opcentiemen vastgesteld werd; 

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

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo waaruit blijkt 
dat er geen bezwaren werden ingediend; 

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

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

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

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2005 worden 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
geheven. 

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

 
   17   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2005 

De Raad, 

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

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

Gelet op zijn beslissing dd. 16 december 2003, goedgekeurd door de Heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld belastingsreglement verstreken 
is; 

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

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IVIO van november 2004 waarin 
de algemene verwachtingen voor het budget 2005 werden gegeven; dat voor de gemeente 
Ingelmunster een ongeveer gelijke kost wordt verwacht als voor het werkjaar 2004; 

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

Gelet op de beslissing van 16 december 2003 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van het huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2004; overwegende dat een tarief van 
66,00 euro vastgesteld werd; 

Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 117 en 118; 
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Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

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

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

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

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2005 wordt, ten behoeve van de gemeente, een 
huisvuilbelasting geheven. 

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

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

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

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

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

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

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

 
   18   Goedkeuring algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2005 

De Raad, 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling”, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2002; 

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

Gezien de financiële middelen die hiertoe noodzakelijk zijn; 

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

Gezien zijn besluit dd. 16 december 2003, goedgekeurd door de heer Gouverneur; dat 
de uitvoeringstermijn van dit besluit verstreken is; 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo waaruit blijkt 
dat er geen bezwaren werden ingediend; 

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

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

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

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

Gelet op de beslissing van 16 december 2003 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2004; overwegende dat een tarief van 31,00 
euro vastgesteld werd; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2005 wordt, ten behoeve van de gemeente, een milieubelasting 
geheven. 

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

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

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

artikel 5: De belasting wordt per woning en/of woongelegenheid vastgesteld op 31,00 euro 
voor het dienstjaar 2005. 

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

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

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

 

BEGROTING 

 
   19   Vaststelling voorlopige twaalfden voor de begroting 2005 

De Raad, 

Gelet op het feit dat diverse omstandigheden het onmogelijk hebben gemaakt om eind 
december 2004 de gemeentebegroting 2005 door de gemeenteraad te laten vaststellen; 

Overwegende dat het te voorzien valt dat voormelde begroting slechts ter goedkeuring 
zal kunnen voorgelegd worden in de zitting van januari 2005; 

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

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

Gelet op artikel14 van het KB van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit (BS 03.10.1990); 

Gelet op artikel 247 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
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BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen, teneinde de normale gang van de 
bestuurlijke dienst te verzekeren, wordt gevolmachtigd in afwachting van de 
goedkeuring van de gemeentebegroting 2005, de gewone verplichte uitgaven 2005 
uit te betalen met 2 voorlopige twaalfden, berekend op voet van de laatst 
goedgekeurde begroting. 

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

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
   20   Beslissing tot het verkopen van restgrond, gelegen langs de Oliekouter 

De Raad, 

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

Overwegende dat er zich langs de Oliekouterstraat een perceel restgrond bevindt dat 
geen openbaar nut heeft; 

Gezien de interesse van de nv Immotel, Zuid-Australiëstraat 42 om bedoeld perceel 
aan te kopen, met het oog het bij een ingediende verkaveling te voegen; 

Gezien het opmetingsplan, opgemaakt door Demyttenaere P. nv te Lendelede, op 
05/05/2004; 

Gezien het ontwerp van akte van verkoop van een onroerend goed, opgemaakt door 
het Comité van Aankoop te Kortrijk; 

Overwegende dat de financiële middelen uit de verkoop ten bate zullen komen van de 
algemene begroting; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het ontwerp van akte en de verkoop 
van volgende percelen restgrond, gelegen langs de Oliekouterstraat aan de 
hiernavermelde personen, tegen de hiernavermelde prijs: 

Lot Oppervlakte Kad. Geg. 

Sectie A 

Koper Prijs 

1 2 a 97 ca 690/D nv IMMOTEL 

Zuid-Australiëstraat 42 

8760 Meulebeke 

14.850,00 € 

artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt 
aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen binnen de 20 dagen. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   21   Opheffing van artikel 9 van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing 
van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de 
afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, inzonderheid op de artikelen 54 en 55; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 
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Gelet op de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk 
afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater 
afkomstig van particuliere woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
18/04/2000; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2000 houdende 
wijziging van artikel 2 van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk 
afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater 
afkomstig van particuliere woningen; 

Gelet op de opdracht, gegeven in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 oktober 2004 om de gemeentelijke verordeningen in overeenstemming te brengen met de 
gewestelijke verordening; 

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening minimale 
voorschriften bevat voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde 
oppervlakken; dat het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie 
zoveel mogelijk gebruikt wordt; dat in tweede instantie het resterende gedeelte van het 
hemelwater moet worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slecht een beperkt 
debiet vertraagd wordt afgevoerd; 

Overwegende dat de voorschriften van de gewestelijke verordening voldoende streng 
en volledig zijn, zodat de noodzaak om over een eigen gemeentelijke verordening te beschikken, 
zich niet langer stelt; dat het betreffende artikel uit de gemeentelijke verordening dan ook kan 
worden opgeheven; 

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid in toepassing van het decreet 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 105, lasten en 
voorwaarden kan opleggen bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen; dat het College van Burgemeester en Schepenen met andere woorden 
strengere voorwaarden kan opleggen indien dit noodzakelijk; 

Overwegende dat door deze opheffing echter geen vacuüm mag ontstaan; dat het 
daarom past om de opheffing van de verordening te laten ingaan op de dag van het van kracht 
worden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, zijnde 1 februari 2005; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Artikel 9 van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk 
afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van 
hemelwater afkomstig van particuliere woningen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 18/04/2000, wordt opgeheven op de dag van het van 
kracht worden van de gewestelijke verordening van 1 oktober 2004 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater, zijnde 1 februari 2005. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt gestuurd naar de gouverneur, naar de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in de provinciale afdeling ROHM en 
naar de afdeling Stedenbouwkundige vergunningen te Brussel. 

 
   22   Goedkeuren contract WVI – opmaken bijzonder plan van aanleg Molenhoek 

De Raad, 

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996, gewijzigd bij de decreten van 19.12.1998, 18.5.1999, 26.4.2000, 13.7.2001, 8.3.2002, 
19.7.2002 en 21.11.2003; 

Gelet op het voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare; 

Overwegende dat tijdens de plenaire vergadering omtrent het ontwerp van het 
bijzonder plan van aanleg “Zandberg”, de administratie Ruimtelijke Planning van de Vlaamse 
overheid heeft gesteld dat de opmaak van het bijzonder plan van aanleg “Zandberg” dient 
gekoppeld te worden aan de opmaak van een bijzonder plan van aanleg voor de zone die in het 
voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare werd aangeduid als 
strategische locatie voor stedelijke ontwikkeling; 
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Overwegende dat de opmaak van een bijzonder plan van aanleg voor deze zone 
bijgevolg aangewezen is teneinde de verdere opmaak van het bijzonder plan van aanleg 
“Zandberg” niet te vertragen; 

Overwegende dat daartoe een ontwerper door de gemeenteraad dient aangesteld te 
worden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 november 2004; 

Overwegende dat overeenkomstig het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, in het bijzonder artikel 19, enkel de gemeenteraad bevoegd is 
tot het aanduiden van een ontwerper voor de opmaak van de ontwerp-plannen van aanleg; 

Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten; 

Gelet dat de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de opdracht kreeg toegewezen 
voor het opmaken van het bijzonder plan van aanleg Zandberg; dat het bijgevolg aangewezen is, 
daar beide plannen van aanleg aan elkaar gekoppeld worden, om voor dezelfde ontwerper te 
opteren; overwegende dat de WVI tevens aangeduid werd als ontwerper van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan; overwegende dat de WVI aangeduid werd als deskundige voor de 
begeleiding van het gemeentebestuur bij de opmaak van het voorstel tot afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare; 

Gelet op het ontwerp van contract opgemaakt door WVI in bijlage; 

Gelet op de ereloonvoorwaarden die als normaal mogen beschouwd worden; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het contract voor het opmaken van het bijzonder plan van aanleg Molenhoek, 
opgemaakt door de West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 
Assebroek, wordt goedgekeurd. 

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

 
   23   Opmaak BPA Gentstraat-Oost – Goedkeuren ontwerp-contract en wijze van 
gunnen 

De Raad, 

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996, gewijzigd bij de decreten van 19.12.1998, 18.5.1999, 26.4.2000, 13.7.2001, 8.3.2002, 
19.7.2002 en 21.11.2003; 

Gelet op het voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare; 

Gelet op de zeer dringende, doch beperkte uitbreidingsnood van het historisch 
gegroeide ambachtelijke bedrijf Deltracon; 

Gelet op de plannen van de gemeente tot inrichting van een speelbos; 

Overwegende dat omzendbrief RO 2000/01 van 29.09.2000 over het planologisch 
attest, het bedrijfs-BPA en het sectoraal BPA - zonevreemde bedrijven, voorziet dat voor 
individuele bedrijven die door hun uitbreiding zonevreemd zouden worden, de opmaak van een 
BPA kan overwogen worden; 

Overwegende dat daartoe een ontwerper door de gemeenteraad dient aangesteld te 
worden; 

Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp-contract met het oog op het aanstellen van een ontwerper voor de 
opmaak van het BPA Gentstraat-Oost wordt goedgekeurd. 



Vervolg zitting van 21 december 2004 
 

 

artikel 2: De opdracht zal toegewezen worden via een onderhandse overeenkomst zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met de beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen worden opgestuurd. 

 

STEDENBOUW 

 
   24   Gaselwest – Goedkeuren overeenkomst met betrekking tot de toepassing van 
reglementering inzake verkavelingen en groepsbouw 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de intercommunale Gaselwest, 
distributienetbeheerder; 

Gelet op het feit dat Gaselwest via haar raad van bestuur overeenkomstig artikel 39 
van haar statuten de reglementen vastlegt inzake onder meer de uitrusting van de verkavelingen 
op haar grondgebied; 

Gelet op het feit dat het directiecomité van Gaselwest in zitting van 5 november 2004 
de bestaande reglementering inzake verkavelingen en groepsbouw alsook appartementsgebouwen 
geactualiseerd heeft en eveneens zijn goedkeuring gehecht heeft aan een ontwerp van 
overeenkomst met de gemeente met betrekking tot de toepassing van deze reglementering; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 november 2004 
door Gaselwest aangeschreven werd met een voorstel om akte te nemen van de nieuwe 
verkavelingsreglementen alsook voornoemde overeenkomst goed te keuren; 

Gelet op artikel 105 § 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening waarin opgenomen is dat de vergunningverlenende overheid lasten kan 
opleggen in het kader van het verlenen van een verkavelingsvergunning; dat meer bepaald deze 
lasten kunnen inhouden dat door de verkavelaar de eigendom van de nutsvoorzieningen aan de 
overheid gratis, vrij en onbelast voor haar, wordt overgedragen; 

Gelet op het feit dat voormelde verkavelingsreglementering aldus voorziet dat de 
verkavelaar de eigendom van de installaties binnen privé- en industriële verkavelingen om niet 
overdraagt aan de gemeente; 

Gelet op het feit dat de distributienetbeheerder wenst dat de waarde van deze 
installaties toekomt aan de gemeente, waardoor voor dit soort verkavelingen vervolgens een 
eigendomsoverdracht gerealiseerd wordt van de gemeente naar de distributienetbeheerder bij 
wijze van verkoop; 

Gelet op artikel 105 § 2 dat de vergunningverlenende overheid voorwaarden kan 
opleggen in het kader van het verlenen van een verkavelingsvergunning; 

Gelet op het feit dat de gemeente in het kader van artikel 39 van de statuten de 
bepalingen van de verkavelingsreglementering in deze voorwaarden dient te implementeren; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Akte te nemen van de door het directiecomité van Gaselwest in zitting van 5 
november 2004 geactualiseerde verkavelingsreglementen elektriciteit en gas inzake 
 privé-verkavelingen en groepsbouw; 
 industriële verkavelingen; 
 appartementsgebouwen en wooncomplexen; 
 sociale verkavelingen. 

artikel 2: Haar goedkeuring te hechten aan de overeenkomst met de distributienetbeheerder 
met betrekking tot de toepassing van de reglementering. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
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Intercommunale Gaselwest, p/a secretariaat Gaselwest, Industriepark De Bruwaan 
12, 9700 Oudenaarde. 

 

OPENBARE WERKEN 

 
   25   Overkoppelen huisaansluitingen Rozestraat – goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Gelet op de bouw van een RWZI door de NV Aquafin op grondgebied Ingelmunster; 

Overwegende dat het noodzakelijk is collectoren te voorzien die het afvalwater 
verzamelen en afvoeren naar de RWZI; 

Overwegende dat de geplande collector Hazebeek, project 98.541, deels aangelegd 
wordt naast het wegdek van de Rozestraat, deels in het wegdek; 

Overwegende dat het aangewezen is de huisaansluitingen van de woningen van het 
deel van de collector naast het wegdek, die een verantwoordelijkheid zijn van het 
gemeentebestuur, ook over te koppelen; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de NV Aquafin, 
goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 25 maart 2003, waarin de NV Aquafin aangesteld wordt tot 
opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op het ontwerp omvattende plannen, bijzonder bestek en lastenboek, opgemaakt 
door Arcadis Lapere NV, Sint-Jorisstraat 21 te 8500 Kortrijk; 

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
27.225,61 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 uitvoering van de overkoppelingen van de huisaansluitingen in 
de Rozestraat n.a.v. de geplande collector 98.541 met raming ten bedrage van € 
27.225,61 BTW incl., waarvan € 19.281,96 subsidieerbaar, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting. 

artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

JEUGD 

 
   26   Evaluatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang, periode 2001-2004 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 24 juni 1997 houdende de algemene 
voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2001 houdende goedkeuring 
van het beleidsplan Buitenschoolse Kinderopvang; 

Overwegende de evaluatie van het beleidsplan Buitenschoolse Kinderopvang, 
opgemaakt door het overleg Buitenschoolse Kinderopvang in zitting van 30 november 2004; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Akte te nemen van de evaluatie van het beleidsplan van 16 mei 2001. 
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BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Steven Bourgeois, raadslid, bij brief van 
14 december 2004 

Besparingen door het Vlaamse gewest in het jeugdwerkbeleid van de gemeenten. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Steven Bourgeois, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Door het kabinet van minister van Jeugd, Bert Anciaux, werd plotseling meegedeeld dat dit jaar de 
gemeenten 10% minder krijgen voor het jeugdwerkbeleidsplan. Voor Jong CD&V is dit een 
maatregel die niet door de beugel kan. Daarom volgende vragen: 

Heeft de gemeente reeds meer informatie rond deze maatregel bekomen? 

Is de financiële impact van deze maatregel voor de gemeente Ingelmunster reeds gekend? 

Zal het College van Burgemeester en Schepenen het jeugdwerk in Ingelmunster blijven steunen en 
het gedeelte dat voor het jeugdwerk niet doorgestort wordt van de hogere overheid bijpassen uit 
de algemene middelen? 

De Voorzitter geeft hierbij het woord aan de heer Yves Vercruysse, schepen, die het volgende 
antwoordt: 

Er is inderdaad van verschillende instanties een schrijven ontvangen dat er na de 
begrotingscontrole een serieuze hap uit het budget jeugd zal genomen worden. Nadien werd de 
gemeente ook op de hoogte gebracht dat er voor Ingelmunster ongeveer 1.740 euro minder 
uitbetaald zal worden, niettegenstaande er niet minder, maar steeds meer georganiseerd wordt 
voor en door de jeugd en niettegenstaande het feit dat het jeugdwerk in Ingelmunster jaar op jaar 
meer en beter ondersteund wordt. 

Het college kan deze besparing enkel betreuren. Er wordt, samen met heel wat andere 
jeugddiensten trouwens, nog een schrijven gericht aan de Minister van Jeugd met de boodschap 
dat het jeugdwerk, de jeugd en kinderen in het algemeen niet gebaat zijn met dergelijke 
onvoorziene omstandigheden. 

Het college heeft dan ook beslist dat het jeugdwerk van Ingelmunster en de goeie werking die jaar 
op jaar weer uitgebouwd wordt, niet de dupe mag zijn van een hopelijk eenmalige lineaire 
besparing van de Minister. We hopen dat het geen trend wordt om gemeentebesturen voor zowat 
voldongen feiten te blijven zetten, want ook de cultuur- en sportsector zullen op één of andere 
manier worden getroffen. Het college wil echter zijn engagementen steeds blijven nakomen en zal 
het bedrag bijpassen, naast de inspanningen die bovenop de ongeveer 160.000 euro die de 
Vlaamse Gemeenschap aan de gemeente Ingelmunster toegekend heeft, blijven gebeuren. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij brief van 15 
december 2004 

Vervuiling in de gemeentelijke Beukendreef. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Rob Kindt, raadslid, die het volgende toelicht. 
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De Beukendreef heeft regelmatig te lijden onder zowel sluikstorten als vandalisme. Welke acties 
worden hiertegen ondernomen door de gemeentelijke overheid? 

Klopt het dat wie achtergelaten vuil opraapt en in een vuilnisbak deponeert als sluikstorter bestraft 
kan worden? Is dit reeds gebeurd? Wat indien dit niet wettelijk zou blijken te zijn? 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Het klopt inderdaad dat de Beukendreef regelmatig te lijden heeft onder sluikstorten en 
vandalisme, en dat sinds een aantal jaren. Het gaat hierbij om volgende zaken: 
 beschadigingen van zitbanken en vuilnisbakjes; 
 achterlaten van rommel, blikjes, enz.; 
 zware beschadigingen aan de openbare verlichting, waarbij de lichtpaaltjes worden afgekraakt 

en omvergegooid. 
Ter illustratie kan ik u melden dat alleen al het herstel en het vervangen van de beschadigde 
lichtpunten ingevolge vandalisme tussen november 2002 en september 2004 ons 5.817,50 euro 
heeft gekost. 

Volgende acties werden ondernomen: 
 verscherpt politietoezicht door de wijkpolitie Midow; 
 geregelde controles door de interventiedienst van de politie; 
 wekelijkse grondige opruimbeurt door de technische dienst van de gemeente teneinde het 

sluikstorten te ontmoedigen. 

Bij deze gelegenheid wil ik ook een beroep doen op de bevolking van Ingelmunster en vooral op de 
wandelaars en fietsers in de Beukendreef. 
Hou samen met ons een oogje in het zeil en verwittig onmiddellijk de politiediensten als je in de 
Beukendreef verdachte handelingen of vandalisme vaststelt. Deze meldingen zullen zeer 
vertrouwelijk worden behandeld zodat de melders geen vrees naar vergelding dienen te hebben. 
Dit is thans jammer genoeg het geval en zeer bruikbare tips die we nodig hebben om dit 
vandalisme te stoppen, worden ons niet gegeven! 
Pas als iedereen meewerkt om deze wraakroepende beschadigingen te laten stoppen, zullen wij er 
hopelijk in slagen om de daders te vatten. 
Het Schepencollege en de politiediensten willen bij deze ook de daders van deze beschadigingen 
oproepen om dit vandalisme te stoppen en de burgers van Ingelmunster niet langer met 
onverantwoorde kosten op te zadelen. 
Wanneer deze daders van dit vandalisme gevat worden, zullen wij als gemeente alles in het werk 
stellen om ze gerechtelijk zeer zwaar te vervolgen en alle kosten te recupereren. 
Zij wezen bij deze ook gewaarschuwd. 

Is men een sluikstorter als men achtergelaten vuilnis in een openbare vuilnisbak deponeert? 
Het spreekt voor zich dat wij het waarderen als personen (wandelaars, toevallige passanten, enz.) 
achtergelaten blikjes en andere rommel in de vuilnisbakjes opbergen. Dit getuigt van burgerzin en 
we zijn daar dankbaar voor. Dit is absoluut niet strafbaar en dat moeten wij ook aanmoedigen. 
Wanneer wij echter tot onze spijt dienen vast te stellen dat sommige inwoners van onze gemeente 
nog steeds willen besparen op de aankoop van de rode vuilniszakken en kleine zakjes met 
huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken deponeren, dan wordt dit wel beschouwd als 
sluikstorten en wordt hierop een belasting geheven zoals wij hebben goedgekeurd in het 
agendapunt 6 van deze zitting. 
Dit diende tot op heden reeds een aantal keren toegepast en de betrokkenen dienden telkens 150 
euro te betalen. 

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

 
De heer Mistiaen, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
Mevrouw Lapeere, schepen, verlaat de zitting. 
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    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 december 2004 

Allerhande milieuaangelegenheden. 

De heer Voorzitter nodigt de heer Vanacker, raadslid, uit de nodige toelichting te geven omtrent 
zijn bijgevoegd punt. 

De heer Vanacker, raadslid, geeft aan dat zijn punt elf onderdelen bevat en dat hij op de elf 
onderdelen apart een gedetailleerd antwoord wil, aangezien hij de ervaring heeft dat indien 
samengestelde vragen worden gesteld, er niet steeds op elke onderdeel een bevredigend antwoord 
gegeven wordt. 

De heer Voorzitter nodigt de heer Vanacker, raadslid, opnieuw uit om globaal toelichting te geven 
over de elf onderdelen van zijn aanvullend punt, en deelt mee dat vervolgens de heer Dendauw, 
schepen, een globaal doch gedetailleerd antwoord zal geven op de elf onderdelen. 

De heer Vanacker, raadslid, protesteert tegen deze wijze van werken, doch gaat over tot het geven 
van toelichting over zijn bijgevoegd punt. 

Waarom antwoordt de gemeente niet op het advies van de minaraad van 6 oktober 2004 over de 
opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2009? Volgens de afsprakennota dient deze 
te gebeuren binnen één maand na het ontvangen van een advies. Hij citeert vervolgens de 
relevante passage van de afsprakennota. 

Na deze toelichting over dit eerste onderdeel vraagt de heer Vanacker, raadslid, dat er een 
antwoord hierop wordt gegeven. 

De heer Voorzitter nodigt de heer Vanacker, raadslid, nogmaals uit om ook de andere onderdelen 
van zijn aanvullend punt toe te lichten. 

De heer Vanacker, raadslid, weigert verder te gaan met deze toelichting, zolang hij geen antwoord 
gekregen heeft op het eerste onderdeel. 

De heer Voorzitter deelt aan de heer Vanacker, raadslid, mee dat er geen antwoord kan gegeven 
worden op zijn vragen als hij weigert om toelichting te geven en dat er bijgevolg zal moeten 
overgegaan worden naar het volgende punt van de agenda. 

De heer Vanacker, raadslid, geeft aan dat hij op dat vlak niets anders verwacht, waarop hij de heer 
Voorzitter begint uit te schelden. 

De heer Voorzitter roept de heer Vanacker, raadslid, tot de orde te rug en, aangezien de heer 
Vanacker, raadslid, hierop niet ingaat, schorst de heer Voorzitter de zitting, aangevend dat de heer 
Vanacker, raadslid, reeds voor de tweede opeenvolgende zitting ongeoorloofde scheldwoorden aan 
zijn adres uit, dat dit afbreuk doet aan de waardigheid van de zitting van een gemeenteraad en dat 
hij dat niet langer neemt. 

De heer Vanacker, raadslid, verlaat hieropvolgend de zitting, daarin gevolgd door de heren Rob 
Kindt, Kurt Windels, Koen Geldof en Herman De Witte, raadsleden. 
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