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AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde 
Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Katrien Vandecasteele, Filip Blanckaert, Marlies 
De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy 
Becquart, Davy Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur. 
 
Hij vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Aangezien er geen 
opmerkingen worden gemaakt, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

1       Aanstelling van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 na ontslag gemeenteraadslid 

De Raad, 

Met het oog op de hiernavermelde eedaflegging in openbare vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat mevrouw Katrien VANDECASTEELE, raadslid, in zitting van 2 januari 
2013, haar ontslag, schriftelijk, aan de raad kenbaar heeft gemaakt; 

Overwegende dat de raad akte genomen heeft van dit ontslag in zitting van 2 januari 
2013; 

Overwegende dat aldus de opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen 
mandaat op te nemen; 

Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 
2012 waaruit blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen 
verklaard op de lijst 8 -DE BRUG/N-VA/VLD: 
1. CLAERHOUT Davy 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig 
gevolg; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren 
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen 
opvolger; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
opvolger werd afgelegd in handen van de heer Dirk Debaere, voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 
gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling, stelt de rangorde vast en gaat over tot de dagorde. 

 



2       Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

De Raad, 
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt bij de aanvang van de 

zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen: 

Gelet op artikel 40 van het Gemeentedecreet, waarin aangegeven is welke bepalingen 
minstens in het huishoudelijk reglement opgenomen moeten worden; 

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

 



 

 

3       Vaststellen van de presentiegelden voor de voorzitter en de raadsleden van de 
gemeenteraad van Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op artikel 17, § 2 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Ingelmunster; 

Gelet op artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende 
de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris; 

Overwegende dat het door de Vlaamse regering vastgestelde minimum presentiegeld 
45,95 euro bedraagt (na indexering); 

Overwegende dat het door de Vlaamse regering vastgestelde maximum presentiegeld 
201,02 euro bedraagt (na indexering); 

Overwegende dat het presentiegeld van de voorzitter van de gemeenteraad maximaal 
het dubbel mag bedragen van het presentiegeld van een raadslid; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

Aangezien de fractie van CD&V zich niet akkoord verklaart met de aanstelling van een 
gemeenteraadsvoorziter die geen deel uitmaakt van het schepencollege, wenst zij dat er een 
afzonderlijke stemming gebeurt voor de vaststelling van de presentiegelden van de raadsleden en 
voor de vaststelling van het presentiegeld van de voorzitter; 

Gelet op het feit dat de heer Voorzitter dit verzoek toestaat; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het presentiegeld van een raadslid wordt vastgesteld op 150 euro. 

Overwegende dat de fractie van CD&V zich niet akkoord kan verklaren en wenst tegen 
te stemmen; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 stemmen nee 

artikel 2: Het presentiegeld van de voorzitter van de gemeenteraad wordt vastgesteld op 250 
euro. 

 
4       Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en schepenen 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 43 en 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat het, in het kader van duidelijke afspraken betreffende de verdeling 
van de bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, 
noodzakelijk is, het begrip dagelijks bestuur, vermeld in de betreffende artikelen, nader te 
bepalen; 

Gelet op de memorie van toelichting bij het gemeentedecreet waarbij wordt bepaald 
dat de gemeenteraad enerzijds in de mogelijkheid moet worden gesteld in zijn beleid de nadruk te 
leggen op het maken van de belangrijke beleidskeuzes en daardoor richting kan geven aan het 
bestuur en de raad anderzijds, mits behoud van de controle op de beleidsaansturing, de 
mogelijkheid krijgt om in ruime mate bevoegdheden te delegeren naar het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat een vlot bestuur vereist dat de gemeenteraad bij de omschrijving 
van het begrip dagelijks bestuur bepaalde bevoegdheden toevertrouwt aan het college van 
burgemeester en schepenen, mits de nodige rapportering over het gebruik van deze bevoegdheden 
naar de raad toe te voorzien; 

Overwegende dat het begrip dagelijks bestuur door de decreetgever in het 
gemeentedecreet niet is omschreven of gedefinieerd en het bijgevolg aangewezen is bij de 
bepaling van dit begrip een beroep te doen op de invulling hieraan gegeven door het Hof van 
Cassatie met betrekking tot de wetgeving betreffende de vennootschappen en deze met betrekking 
tot de verenigingen zonder winstoogmerk; 

Overwegende dat het eveneens passend voorkomt de algemene regels vast te stellen 
overeenkomstig artikel 57 §3, 1° van het gemeentedecreet waarbinnen het college van 



 

 

burgemeester en schepenen daden van beheer kan stellen over de gemeentelijke inrichtingen en 
eigendommen; 

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement dagelijks bestuur wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

 



 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5       Vaststelling van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 86 van het Gemeentedecreet, waarin aangegeven is dat de 
gemeentesecretaris bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer en dat de gemeenteraad moet 
vaststellen wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan; 

Gelet op de toelichtingsnota; 

Gelet op het voorstel tot definiëring van wat onder dagelijks personeelsbeheer moet 
worden begrepen als bijlage; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De lijst van wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden begrepen wordt 
vastgesteld. 

 



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

6       Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2013 

De Raad, 
Gelet op art. 43 §2 en 146, 147, 148, 149, 150 en 151 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring 
van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op de omzendbrief 2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 20 
juli 2012 betreffende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 november 2011 om vervroegd in te 
stappen in de nieuwe BBC-boekhouding, meer bepaald in 2013; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 waarbij wordt bepaald dat BBC 
in werking treedt voor de gemeente Ingelmunster op 1 januari 2013; 

Gelet op het ontwerp-budget voor het boekjaar 2013, dat veertien dagen voor de 
vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd werd; 

Overwegende dat in het ontwerp-budget voor het boekjaar 2013 een lijst werd 
opgenomen inzake nominatieve overheidsopdrachten; 

Overwegende dat in deze lijst de wijze waarop deze opdrachten zullen worden 
toegewezen werd beschreven; 

Overwegende dat het opstellen en goedkeuren van het bestek voor deze opdrachten 
wordt toegewezen aan het college van burgemeester en schepenen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V dit punt niet goed wenst te keuren; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

artikel 1: Het budget voor het boekjaar 2013 wordt vastgesteld als volgt en als bijlage 
gehecht bij deze beslissing: 

RESULTAAT OP KASBASIS Budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 171.595 

A. Uitgaven 11.483.795 

B. Ontvangsten 11.655.389 

II. Investeringsbudget (B-A) -2.350.327 

A. Uitgaven 2.727.116 

B. Ontvangsten 376.789 

III. Andere (B-A) -511.807 

A. Uitgaven 511.807 

1. Aflossing financiële schulden 511.807 

2. Toegestane leningen   

3. Toegestane investeringssubsidies   

4. Overige transacties   

B. Ontvangsten   

1. Op te nemen leningen en leasings   

2. Terugvordering toegestane leningen en prefinancieringsleningen   



 

 

3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II   

4. Overige transacties   

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.690.538 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.677.063 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 986.525 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 986.525 

Bestemde gelden Bedrag op 1 jan. Mutatie Bedrag op 31 dec. 

I. Exploitatie       

II. Investeringen       

III. Overige Verrichtingen       

Totaal bestemde gelden       

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal voor algemeen administratief toezicht naar de 
hogere overheid gestuurd worden. 

 
7       Goedkeuren aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 
2013 
De Raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, 

Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Voor het aanslagjaar 2013 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van 
de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het 
aanslagjaar. 

artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting 
die aan het rijk verschuldigd is voor het hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in 
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

artikel 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen 
van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen 
in artikel 466 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. 

artikel 4: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
8       Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2013 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 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; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat deze belasting moet bijdragen tot het bekomen van een financieel 
evenwicht; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Voor het aanslagjaar 2013 worden 1.700 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing geheven. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
9       Goedkeuren milieubijdrage voor het aanslagjaar 2013 

De Raad, 
Gelet op de engagementen met betrekking tot het voeren van een doeltreffend 

milieubeleid; 

Gelet op de financiële middelen die hiertoe noodzakelijk zijn; 

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

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikels 42 en 43; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2013, ten behoeve van de gemeente, een 
milieubelasting geheven. 

artikel 2: De belasting bedraagt 86 € per jaar en per gezin, op 1 januari van het aanslagjaar 
in de bevolkingsregisters ingeschreven, of vestiging, op het grondgebied van de 
gemeente. 

artikel 3: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

 
10      Goedkeuren belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten 
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor het aanslagjaar 2013 

De Raad, 
Gelet op de bepalingen van artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 
en 17 februari 2012; 

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van 
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad Vlaanderen, inzonderheid 
artikel 49; 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 
betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder; 

Overwegende dat deze belasting eenvormig wordt opgelegd door het Vlaams Gewest 
en het bedrag overal in Vlaanderen hetzelfde is; 



 

 

Overwegende dat de inning gebeurt door de gemeente waar de exploitatiezetel 
gevestigd is; 

Overwegende dat het hierom aangewezen is om een gemeentelijk belastingreglement 
op te maken conform de wetgeving; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Vanaf 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2013 wordt een 
gemeentebelasting gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een 
dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

artikel 1: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van 
de vergunning voor exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen 
met bestuurder (de exploitant). 
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment 
waarop de vergunning werd afgeleverd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar 
ten laste van de houder van de vergunning, vermeld op 1 januari van het 
kalenderjaar of op het moment van afgifte van de vergunning.  De vermindering 
van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave.  Dit 
geldt eveneens voor de opschorting of intrekking van een vergunning of het buiten 
dienst stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook. 
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, nl. van de 
plaats waar de exploitatiezetel gevestigd is. 

artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 250,00 euro per voertuig bestemd voor de 
exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, op 1 
januari van het aanslagjaar. 
Het tarief van 250,00 euro wordt aangepast aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen.  Deze aanpassing gebeurt door middel van de 
coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het 
jaar voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand 
december 2000 (93,29). 

artikel 3: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de 
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 4: De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 5: De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn 
en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving 
van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

 
11      Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2013 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2011 houdende goedkeuring 

van de belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2012; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen , gewijzigd bij het decreet van 28 
mei 2010 en 17 februari 2012; 

Overwegende dat bij de handhaving van de belastingverordening op gebouwen en/of 
woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig, 
leegstaand of onafgewerkt vastgesteld wordt dat eigenaars om een belasting op leegstand te 
ontlopen hun eigendom als tweede verblijfplaats aangeven; 

Overwegende dat deze belasting een heffing is ter regulering van ongewenst gedrag, 
met name voormeld ontwijkgedrag; 

Overwegende dat de opbrengsten van deze belasting als huisvestingspremies worden 
aangewend; 



 

 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 

artikel 2: Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of 
verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of 
het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. 

artikel 3: De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet 
in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het 
hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of als gebruiker, een tweede 
verblijf betrekt of kan betrekken.  
De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het belastingjaar 
eigenaar is van het tweede verblijf. 

artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per tweede verblijf. 

artikel 5: Vallen niet onder toepassing van de belasting: 
 Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 
 De tenten, verplaatsbare caravans en mobilhomes, kampeerauto’s, 

woonauto’s, tenzij zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als 
woongelegenheid te kunnen dienen. 

 De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij 
tijdens het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede 
verblijf werd aangewend. 

 De tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 

artikel 6: De belastingplichtige moet uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar aangifte doen 
van het belastbaar tweede verblijf, door middel van het formulier vastgesteld door 
het gemeentebestuur. 

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 de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 9: De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van 
nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan 
gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe 
van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.  

artikel 10: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
12      Goedkeuren belasting op het parkeren in een blauwe zone voor het aanslagjaar 
2013 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan 
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren; 

Gelet op het mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de gemeente een aangepast parkeerbeleid wenst te voeren, onder 
meer via het invoeren van parkeerbeperkingen door middel van de techniek van de blauwe zone; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2009 houdende 
vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Bruggestraat, de Weststraat en de 
Sint-Amandstraat; 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2012 houdende een 
aanvullend verkeersreglement van toepassing op de markt en omgeving naar aanleiding van de 
ingebruikname van de nieuwe dorpskern; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2012 een aanvullend 
verkeersreglement met betrekking tot kort parkeren in de Schoolstraat; 

Overwegende dat met deze beslissing, onder meer, een regime van blauwe zone werd 
ingevoerd in delen van de Weststraat, de Bruggestraat, de Oostrozebekestraat, de Stationsstraat, 
de Beukendreef, de Schoolstraat en het gemeenteplein; 

Overwegende dat deze parkeerbeperkingen moeten worden afgedwongen om effect te 
hebben; 

Overwegende dat het vestigen van een heffing op het parkeren langer dan de volgens 
de blauwe zone toegestane tijd, bijdraagt tot het handhaven van de gestelde parkeerbeperkingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1991 waarbij de personen worden 
aangewezen die de speciale parkeerkaart voor gehandicapten kunnen bekomen, alsook de 
ministeries die bevoegd zijn om deze kaart uit te reiken en waarbij het model ervan, alsmede de 
modaliteiten van afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald; 

Overwegende dat personen die over een speciale parkeerkaart voor gehandicapten 
beschikken vrijgesteld worden van deze belasting; 

Overwegende dat deze belasting ook niet verschuldigd is voor het parkeren van 
voertuigen voor opritten en garages, indien het voertuigkenteken overeenkomt met het kenteken 
herkenbaar aangebracht aan opritten of garages; 

Overwegende dat deze belasting een gedragsregulerend motief heeft en niet 
financierend bedoeld is; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een belasting geheven op het parkeren van 
motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare 
weg, waar parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van 
toepassing is. 

artikel 2: De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en 

mits het plaatsen van de parkeerschijf. 
- Een ondeelbaar, forfaitair bedrag van 15,00 euro per dag voor elke periode die 

langer is dan deze die gratis is. De belasting is voor de ganse dag 
verschuldigd, zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die 
toegelaten is door de verkeersborden. 

artikel 3: De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het motorvoertuig. Indien deze 
niet gekend is, is de titularis van de nummerplaat van het voertuig de belasting 
verschuldigd. 

artikel 4: De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 
aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, 
overeenkomstig artikel 27.1.1. van het K.B. van 1 december 1975. Indien dit niet 
het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het 
bedoelde forfaitaire bedrag. 
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd die 
toegelaten is door de verkeersborden en is verschuldigd door de eigenaar van het 
voertuig. 
Deze belasting is ook verschuldigd in het geval de parkeerschijf niet zichtbaar 
wordt geplaatst, de geplaatste schijf niet voldoet aan het door de Minister van 
Verkeerswezen bepaalde model of in geval de gebruiker onjuiste aanduidingen op 
de schijf laat verschijnen of de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de 
parkeerplaats heeft verlaten. 

artikel 5: De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening van de 
gemeente. De betaling gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die vermeld zijn op 
de uitnodiging tot betaling dat wordt aangebracht door de aangestelde van de 
gemeente op de voorruit van het voertuig. 

artikel 6: Bij toepassing van het hierboven vermelde ondeelbaar, forfaitair tarief, dient de 
belasting te worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de uitnodiging 
tot betaling. 



 

 

In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd en 
is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 7: Van deze belasting zijn vrijgesteld: 
- personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart 

overeenkomstig het M.B. van 7 mei 1999. Het statuut van “persoon met een 
handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het 
aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de 
kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991. Bij 
gebreke aan het aanbrengen van voormelde parkeerkaarten op voormelde 
wijze is het ondeelbaar forfaitair bedrag van 15 euro per dag van toepassing; 

- voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan 
het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht 
zoals omschreven in het K.B. 9 januari 2007 tot wijziging van het K.B. van 1 
december 1975. 

artikel 8: Deze belastingsverordening wordt aan de toezichthoudende overheid gestuurd. 

 
13      Afschaffen van het reglement van 25 januari 2005 inzake het verlenen van een 
premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en handelshuizen 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2005 houdende 

goedkeuring van de premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en 
handelshuizen; 

Gelet op het budget voor het boekjaar 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad op 
heden; 

Overwegende dat het premiesysteem ingevoerd met de beslissing van de 
gemeenteraad van 25 januari 2005 als gevolg heeft dat de effectieve uitbetaling van de premie 
geruime tijd na de aanvraag en de principiële goedkeuring van de premie kan volgen; 

Overwegende dat dit een ernstige impact kan hebben op het budget van een boekjaar 
aangezien op geen enkele wijze de effectieve uitbetaling van deze premies kan ingepland worden; 

Overwegende dat het de bedoeling is de wijze tegemoetkomingen aan de lokale 
economische actoren in het algemeen en winkels en handelshuizen in het bijzonder op een andere 
wijze te organiseren bij de opmaak van het meerjarig beleidsplan 2014-2019; 

Gelet op de voorziene overgangsmaatregelen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich niet akkoord kan verklaren met het 
afschaffen van deze premie en daarom tegen dit punt wenst te stemmen; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 stemmen nee 

artikel 1: Het reglement van 25 januari 2005 houdende het verlenen van een premie op het 
vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en handelshuizen wordt met 
ingang van 1 januari 2013 buiten werking gesteld. 

artikel 2: De aanvragen die tot 31 december 2012 werden ontvangen en de dossiers 
waarvoor een principieel akkoord werd gegeven, zullen worden afgewerkt 
overeenkomstig het premiereglement van 25 januari 2005. 

artikel 3: Schuldvorderingen in uitvoering van het premiereglement van 25 januari 2005 
blijven geldig ten laatste tot 31 december 2014. 

 
14      Afschaffen van het reglement van 15 mei 2007 tot het bekomen van een financiële 
tegemoetkoming bij huur van feestmateriaal voor de inrichting van activiteiten ten 
voordele van Ingelmunsterse verenigingen 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 mei 2007 houdende reglement tot 

het bekomen van een financiële tegemoetkoming bij huur van feestmateriaal voor de inrichting van 
activiteiten ten voordele van Ingelmunsterse verenigingen; 

Gelet op het budget voor het boekjaar 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad op 
heden; 



 

 

Overwegende dat het de bedoeling is tegemoetkomingen aan de Ingelmunsterse 
verenigingen op een andere wijze te organiseren bij de opmaak van het meerjarig beleidsplan 
2014-2019; 

Gelet op de voorziene overgangsmaatregelen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Aangezien de fractie van de CD&V zich niet akkoord kan verklaren met het afschaffen 
van deze tegemoetkoming, wenst de fractie tegen te stemmen; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 stemmen nee 

artikel 1: Het reglement van 15 mei 2007 tot het bekomen van een financiële 
tegemoetkoming bij huur van feestmateriaal voor de inrichting van activiteiten ten 
voordele van Ingelmunsterse verenigingen wordt met ingang van 1 januari 2013 
buiten werking gesteld. 

artikel 2: De aanvragen die tot 31 december 2012 werden ontvangen en de dossiers 
waarvoor een principieel akkoord werd gegeven, zullen worden afgewerkt 
overeenkomstig het premiereglement van 15 mei 2007. 

artikel 3: Schuldvorderingen in uitvoering van het premiereglement van 15 mei 2007 blijven 
geldig ten laatste tot 31 maart 2013. 

 
15      Aanpassen van het reglement van 15 mei 2007 tot het bekomen van een toelage 
ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 mei 2007 houdende reglement tot 

het bekomen van een toelage ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking, gekend als 
‘Goede Buurtstraat’; 

Gelet op het budget voor het boekjaar 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad op 
heden; 

Overwegende dat ter verdere aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking de 
bedragen opgenomen in het reglement best verhoogd worden; 

Overwegende dat het niet de bedoeling kan zijn dat verenigingen die een 
tegemoetkoming ontvangen die nominatief is opgenomen in het budget in functie van buurt- en 
wijkwerking nog beroep kunnen doen op de toelage uit het reglement ‘Goede Buurtstraat’; 

Overwegende dat deze toelage dus exclusief gericht is op individuele inwoners die een 
activiteit ter bevordering van een goede buurt- en wijkontwikkeling willen organiseren; 

Overwegende dat verder een aantal technische aanpassingen worden voorzien, die 
zich opdringen na 5 jaar ervaring met dit reglement; 

Overwegende dat de straatnaamborden “Goede Buur(t)straat” niet binnen privaat 
domein kunnen worden bevestigd en dat hierover in het verleden onduidelijkheid over was; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich niet akkoord kan verklaren met de 
aanpassing van dit reglement, wenst ze tegen dit punt te stemmen; 

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 stemmen nee 

artikel 1: Het reglement van 15 mei 2007 tot het bekomen van een toelage ter aanmoediging 
van een goede buurt- en wijkwerking, gekend als ‘Goede Buurtstraat’ wordt 
aangepast als volgt: 

 In art. 1 wordt het volgende gewijzigd: 
“Iedere Ingelmunsterse initiatiefnemer kan een toelage aanvragen voor een 
goede buurt- en wijkwerking, voor een activiteit georganiseerd op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster” wordt “Iedere bewoner van 
Ingelmunster kan een toelage aanvragen voor een activiteit 
georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster in 
functie van een goede buurt- en wijkontwikkeling” 

 In art. 1 – 3 wordt het volgende gewijzigd en toegevoegd: 
“mensen” wordt “inwoners” 
“De ondersteuning is niet gericht op Ingelmunsterse verenigingen.” 



 

 

 In art. 2 wordt het volgende gewijzigd: 
“125 euro” wordt “175 euro” en “250 euro” wordt “300 euro” 

 In art. 3 wordt het volgende toegevoegd: 
“De uitbetaling gebeurt nadat de vlag(gen) “Goede Buur(t)straat “ die 
in bruikleen werd(en) gegeven aan de gemeente werd(en) 
terugbezorgd.” 

 In art. 5 – 1 wordt het volgende toegevoegd: 
“Indien voor het initiatief (een deel van) de openbare weg dient te 
worden afgesloten, moet dat op de aanvraag worden vermeld, zodat 
hiervoor, in voorkomend geval, een tijdelijk verkeersreglement kan 
worden opgesteld.” 

 Art. 6, eerste punt, wordt geschrapt. 

 Bij art. 6, derde punt wordt toegevoegd: 
“, die hij na het initiatief onverwijld aan de gemeente terugbezorgt. 
Zolang dit niet is gebeurd kan geen uitbetaling van de toelage 
gebeuren” 

 Bij art. 6, laatste punt, wordt toegevoegd: 
“op openbaar domein” 

artikel 2: Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt als bijlage bij deze beslissing 
gevoegd. 

artikel 3: Deze aanpassing treedt in werking per 1 januari 2013. 



 

 

 
De heer Voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur. 
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