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OPENBARE ZITTING 

 

ALGEMEEN 

 
    1   Goedkeuring grafconcessies 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 om hernieuwing van een vroeger toegestane eeuwigdurende 
grafconcessie door mevrouw Lutgart Mortelmans-Schotte, Blaasberg 6 te Tremelo, met als 
begunstigde de familie Camiel Schotte–Juliana Depoorter, ligging blok C lot 257; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie op naam van, met als 
begunstigde, duur en ligging: 
- Etienne Vankeirsbilck, Gaverstraat 59 te 8780 Oostrozebeke, met als begunstigde, Jozef 
Vankeirsbilck, duur 20 jaar, ligging blok 45 lot 562 
- Maria Delaere-Vroman, Bruggestraat 154 te Ingelmunster, met als begunstigde, Christine 
Delaere, duur 20 jaar, ligging blok M lot 61 
- Ingrid Vanhaecke, Blauwpoortstraat 15 te 8501 Kortrijk, met als begunstigde, Luc Vanhaecke, 
duur 20 jaar, ligging blok M lot 113 
- Jacques Hespeel, Orveiestraat 36 te 8550 Zwevegem, met als begunstigde, Margarita Goesaert, 
duur 20 jaar, ligging blok 3 lot 21 
- Gabrielle Neels, Weststraat 55/0202 te Ingelmunster, met als begunstigde Polydor Vancoillie, 
duur 20 jaar, met als ligging blok 84 rij 2 lot 8 
- Suzanna Maes, Nieuwstraat 38 te Ingelmunster, met als begunstigde André Nuyttens, duur 20 
jaar, met als ligging blok 84 rij 2 lot 9 
- André Coryn, Korenbloemstraat 2 te Ingelmunster, met als begunstigde Monique Deprez, duur 20 
jaar, met als ligging blok 84 rij 2 lot 10 
- Marie-Thérèse Platteeuw, Oostrozebekestraat 3 te Ingelmunster, met als begunstigde Frans 
Naert, duur 30 jaar, met als ligging blok 95 rij 1 lot 1 
- Noël Soenens, Krekelstraat 59 te Ingelmunster, met als begunstigde Ann Deblaere, duur 30 jaar, 
met als ligging blok 95 rij 1 lot 2 
- Georgetta Vandeputte, Oostrozebekestraat 261 te Ingelmunster, met als begunstigde Valère 
Denolf, duur 30 jaar, met als ligging blok 95 rij 1 lot 3 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een nisvergunning in het columbarium op 
naam van, met als begunstigde, duur en ligging: 
- Gustaf Stragier, Meulebekestraat 167 te Ingelmunster, met als begunstigde, Gilberta Victor, duur 
30 jaar, met als ligging columbarium blok C/52 
- John Gheysels, Lijnwaadstraat 2 te Ingelmunster, met als begunstigde, Krista Verhulst, duur 30 
jaar, met als ligging columbarium blok C/56 
- Joanna Comeyne, Hinnebilkstraat 61 te Ingelmunster, met als begunstigde, Marcel Demasure, 
duur 30 jaar, met als ligging columbarium blok C/57 
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Gezien de aanvraag tot het bekomen van een vergunning op de urnenweide op naam 
van, met als begunstigde, duur en ligging: 
- Rosa Gaeremyn, R. Schumanstraat 10 te 8870 Izegem, met als begunstigde, Roger D’heyne, 
duur 30 jaar, met als ligging blok 90 rij 4 lot 4 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een kostenloze hernieuwing van een vroeger eeuwigdurende 
grafconcessie, voor een periode van 50 jaar vanaf vervaldatum, toegestaan aan: 
- Lutgart Mortelmans–Schotte, Blaasberg nr. 6 te Tremelo, met als begunstigde 
Camiel Schotte–Juliana Depoorter, ligging blok C lot 257, voor 50 jaar, vanaf 9 mei 
1967. 

artikel 2: Er wordt een grafconcessie toegestaan, op naam van, met als begunstigde, duur, 
prijs en ligging: 
- Etienne Vankeirsbilck, Gaverstraat 59 te 8780 Oostrozebeke, met als 
begunstigde, Jozef Vankeirsbilck, 20 jaar, €200, ligging blok 45 lot 562 
- Maria Delaere-Vroman, Bruggestraat 154 te Ingelmunster, met als begunstigde 
Christine Delaere, 20 jaar, €200, ligging blok M lot 61 
- Ingrid Vanhaecke, Blauwpoortstraat 15 te 8501 Kortrijk, met als begunstigde Luc 
Vanhaecke, 20 jaar, €200, ligging blok M lot 113 
- Jacques Hespeel, Orveiestraat 36 te 8550 Zwevegem, met als begunstigde 
Margarita Goesaert, 20 jaar, €200, ligging blok 3 lot 21 
- Gabrielle Neels, Weststraat 55/0202 te Ingelmunster, met als begunstigde Polydor 
Vancoillie, 20 jaar, €200, ligging blok 84 rij 2 lot 8 
- Suzanna Maes, Nieuwstraat 38 te Ingelmunster, met als begunstigde André 
Nuyttens, 20 jaar, €200, ligging blok 84 rij 2 lot 9 
- André Coryn, Korenbloemstraat 2 te Ingelmunster, met als begunstigde Monique 
Deprez, 20 jaar, €200, ligging blok 84 rij 2 lot 10 
- Marie-Thérèse Platteau, Oostrozebekestraat 3 te Ingelmunster, met als 
begunstigde Frans Naert, 30 jaar, €450, ligging blok 95 rij 1 lot 1 
- Noël Soenens, Krekelstraat 59 te Ingelmunster, met als begunstigde Ann 
Deblaere, 30 jaar, €450, ligging blok 95 rij 1 lot 2 
- Georgetta Vandeputte, Oostrozebekestraat 261 te Ingelmunster, met als 
begunstigde Valère Denolf, 30 jaar, €450, ligging blok 95 rij 1 lot 3 

artikel 3: Er wordt een nisconcessie in het columbarium toegestaan op naam van, met als 
begunstigde, duur, prijs en ligging: 
- Gustaf Stragier, Meulebekestraat 167 te Ingelmunster, met als begunstigde 
Gilberta Victor, 30 jaar, €450, ligging columbarium blok C/52 
- John Gheysels, Lijnwaadstraat 2 te Ingelmunster, met als begunstigde Krista 
Verhulst, 30 jaar, €450, ligging columbarium blok C/56 
- Joanna Comeyne, Hinnebilkstraat 61 te Ingelmunster, met als begunstigde Marcel 
Demasure, 30 jaar, €450, ligging columbarium blok C/57 

artikel 4: Er wordt een vergunning op de urnenweide toegestaan op naam van Rosa 
Gaeremyn, R. Schumanstraat 10 te Izegem, met als begunstigde Roger D’heyne, 
30 jaar, €450, ligging blok 90 rij 4 lot 4. 

artikel 5: De concessies worden toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
    2   Formatie van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijziging 

De Raad, 

Gelet op zijn besluit van 23 december 1997 houdende vaststelling van de formatie van 
het gemeentepersoneel, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 maart 1998; 

Gelet op zijn besluit van 23 december 1997 waarbij het personeelsstatuut met onder 
meer het administratief statuut met de bijlagen, zoals het geldelijk statuut, het reglement 
betreffende het contractueel personeel en het vormingsreglement werd vastgesteld; 
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Gelet op de wijzigingen van voornoemde besluiten van 16 maart 1999, 27 juni 2000, 
20 februari 2001, 4 december 2001 en 22 januari 2002; 

Gelet op zijn besluit van 26 juni 2004 houdende goedkeuring van het 
beleidsprogramma overeenkomstig artikel 242bis van de NGW, waarin de algemene beleidsvisie 
van het bestuur inzake personeelsbeleid weergegeven is; 

Overwegende dat het gemeentebestuur zeer grote inspanningen wenst te doen inzake 
klantvriendelijk onthaal en een beter service; dat er een professioneel personeelsbeleid zal worden 
gevoerd dat gekenmerkt wordt door het ter beschikking hebben van voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers, gelet op de toegenomen taken die meer en meer complex zijn 
ten opzichte van vroeger; 

Overwegende dat het nodig is het kader aan te passen om dit te bereiken; 

Gelet op de nota in bijlage 1 waarin, stap voor stap, de wijzigingen beschreven en 
gemotiveerd worden; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 28 oktober 2004; 

Gelet op de desbetreffende artikels van de NGW; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, 
van het administratief toezicht op de gemeenten en de wijziging van 15 juli 2002; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad keurt de aanpassing van de personeelsformatie goed. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van 
West-Vlaanderen en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeentschap, 
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. 

 
    3   Openverklaring van de betrekking van jeugd- en cultuurconsulent via aanwerving 
bij het gemeentebestuur van Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op het besluit van heden houdende wijziging van de personeelsformatie 
betreffende het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat het personeelslid aangesteld als jeugdconsulent, omwille van zijn 
bijzondere vaardigheden op vlak van IT, op dit ogenblik, onder meer, opdrachten vervult die 
toegewezen zijn aan een deskundige IT- en netwerkbeheer; 

Overwegende dat de aanwerving van een jeugd- en cultuurconsulent aangewezen is 
om de beleidsintenties van het gemeentebestuur inzake jeugd- en cultuur te realiseren en de 
dienstverlening naar de bevolking binnen deze sectoren te garanderen; 

Gelet op de functieomschrijving; 

Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 18 oktober 2004; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de bepalingen van de gemeentewet, inzonderheid art. 145; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De contractuele betrekking van Jeugd- en Cultuurconsulent (niveau B1-B3) wordt 
open verklaard via aanwerving. 

artikel 2: Volgende elementen zijn op deze aanwerving van toepassing: 

1. Aanwervingsvoorwaarden 

1.1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten. 
1.2. Houder zijn van het diploma of getuigschrift van Hoger Onderwijs van het Korte Type of 

van het Lange Type 
1.3. Bij voorkeur, nuttige ervaring en vaardigheden kunnen aantonen inzake jeugd- en/of 

cultuuraangelegenheden 
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1.4. Slagen in een gewoon aanwervingsexamen 

2. Examenprogramma 

2.1. Voorselectie (in voorkomend geval) 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen (meer dan 8) wordt een voorselectie georganiseerd. 

Dit omvat, indien het aantal inschrijvingen meer dan 20 is, een voorselectie op basis van de 
sollicitatie en het CV. Deze voorselectie gebeurt door een evaluatie van het sollicitatiedossier aan 
de hand van het functieprofiel. Hierdoor wordt het aantal kandidaten gereduceerd tot 20. 

Dit omvat, indien het aantal inschrijvingen meer dan 8 is, een voorselectie op basis van een 
multiple choice-test met 40 vragen die rechtstreeks met het functioneren van de dienst verband 
houden. Hierdoor wordt het aantal kandidaten gereduceerd tot hoogstens 8. Om te slagen moet 
men 28 op 40 behalen. 

2.2. Schriftelijk gedeelte 

Basiskennis van de gemeentewet, het administratief recht en het burgerlijk 
wetboek 

Subtotaal op 10 p. 

Basiskennis van technieken van toepassing op de dienst Subtotaal op 15 p. 

Gevalstudie: het opmaken van een dossier met klanten-aspecten en aanpak 
van gemeentelijke dienstverlening 

Subtotaal op 25 p. 

2.3. Mondeling gedeelte 

Presentatie en conversatieproef om de communicatievaardigheden, het 
zelfstandig werken en zin voor initiatief te testen 

Subtotaal op 15 p. 

Interview om inzicht te krijgen in de houding en de algemene ontwikkeling Subtotaal op 25 p. 

Bespreking van de gevalstudie Subtotaal op 10 p. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat in elk onderdeel van het examen minimum 50% van de 
punten behalen en op de totaliteit van het examen minimum 60 % van de punten. 

2.4. Psychotechnische test 

Na het schriftelijk en voor het mondeling gedeelte wordt door een erkend selectieorganisme een 
psychotechnische proef afgenomen. De waarde van deze psychotechnische proef is een 
onderscheidend criterium voor het al dan niet weerhouden van de kandidaat, indien uit de 
resultaten van de proef blijkt dat de kandidaat niet beantwoordt aan de in het functieprofiel 
gestelde vereisten. 

3. Examencommissie 

Minimum 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur, andere openbare dienst of 
privé-instelling met een kwalificatie gelijkgesteld aan niveau A of B en één selectiedeskundige van 
minstens niveau A. 
 

 
    4   Openverklaring van volgende betrekkingen via bevordering bij het 
gemeentebestuur van Ingelmunster 
 - Deskundige Netwerk- en IT-beheer 
 - Deskundige Preventie 
 - Deskundige Werkleiding 
 - Administratief medewerker Dienst Grondgebied/Cel RO 

De Raad, 

Gelet op het besluit van heden houdende wijziging van de personeelsformatie 
betreffende het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat het personeelslid aangesteld als jeugdconsulent, omwille van zijn 
bijzondere vaardigheden op vlak van IT, op dit ogenblik, onder meer, opdrachten vervult die 
toegewezen zijn aan een deskundige IT- en netwerkbeheer; dat deze situatie tot gevolg heeft dat, 
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zowel binnen de sector jeugd en binnen de sector IT, een suboptimale invulling van de taken 
vastgesteld wordt; 

Overwegende dat het creëren van een volwaardige functie binnen de sector IT 
aangewezen is; dat binnen het bestuur de nodige competenties aanwezig zijn om deze functie 
volwaardig in te vullen, dat hierdoor de kosten van externe IT-ondersteuning zeer laag gehouden 
kunnen worden; 

Overwegende dat met de wetgeving op het welzijn van het personeel de gemeente 
dient te beschikken over een preventie-adviseur die de nodige kwalificaties bezit; dat binnen het 
bestuur de nodige competenties aanwezig zijn om deze functie volwaardig in te vullen; 

Overwegende dat bepaalde personeelsleden een zeer lange staat van dienst hebben, 
doch de uitbouw van hun verdere carrière beknot werd door de vorige personeelsformatie; dat 
daardoor in de nieuwe personeelsformatie bepaalde bevorderingsgraden voorzien werden om 
hieraan tegemoet te komen; 

Gelet op de functieomschrijvingen; 

Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 18 oktober 2004; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de bepalingen van de gemeentewet, inzonderheid art. 145; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De statutaire betrekking van Deskundige Netwerk- en IT-beheer (niveau B1-B3/C4-
C5) wordt open verklaard via bevordering van C1-C3 naar C4-C5. 

artikel 2: Volgende elementen zijn op deze bevordering van toepassing: 

Bevorderingsvoorwaarden 

− Behoren tot het vastbenoemd personeel van niveau C. 
− Minimum de tweede weddeschaal van de functionele loopbaan hebben verworven 
− Over een gunstige evaluatie beschikken 
− Nuttige ervaring, kennis en vaardigheden kunnen aantonen inzake netwerkbeheer en 

informatica 
− Slagen in een gewoon bevorderingsexamen 

Examenprogramma 

− Schriftelijk gedeelte 

Basiskennis van de gemeentewet, het administratief recht en het burgerlijk 
wetboek 

Subtotaal op 10 p. 

Basiskennis van technieken van toepassing op de dienst Subtotaal op 15 p. 

Gevalstudie: het opmaken van een dossier met klanten-aspecten en aanpak 
van gemeentelijke dienstverlening 

Subtotaal op 25 p. 

− Mondeling gedeelte 

Presentatie en conversatieproef om de communicatievaardigheden, het 
zelfstandig werken en zin voor initiatief te testen 

Subtotaal op 15 p. 

Interview om inzicht te krijgen in de houding en de algemene ontwikkeling Subtotaal op 25 p. 

Bespreking van de gevalstudie Subtotaal op 10 p. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat in elk onderdeel van het examen minimum 50% van de 
punten behalen en op de totaliteit van het examen minimum 60 % van de punten. 

Examencommissie 

Minimum 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur, andere openbare dienst of 
privé-instelling met een kwalificatie gelijkgesteld aan niveau A of B en één selectiedeskundige van 
minstens niveau A. 

artikel 3: De statutaire betrekking van Deskundige Preventie (niveau B1-B3/C4-C5) wordt 
open verklaard via bevordering van C1-C3 naar C4-C5. 
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artikel 4: Volgende elementen zijn op deze bevordering van toepassing: 

Bevorderingsvoorwaarden 

− Behoren tot het vastbenoemd personeel van niveau C. 
− Minimum de tweede weddeschaal van de functionele loopbaan hebben verworven 
− Over een gunstige evaluatie beschikken 
− Nuttige ervaring, kennis en vaardigheden kunnen aantonen inzake preventie, veiligheid en 

bescherming van de werkplek 
− Slagen in een gewoon bevorderingsexamen 

Examenprogramma 

− Schriftelijk gedeelte 

Basiskennis van de gemeentewet, het administratief recht en het burgerlijk 
wetboek 

Subtotaal op 10 p. 

Basiskennis van technieken van toepassing op de dienst Subtotaal op 15 p. 

Gevalstudie: het opmaken van een dossier met klanten-aspecten en aanpak 
van gemeentelijke dienstverlening 

Subtotaal op 25 p. 

− Mondeling gedeelte 

Presentatie en conversatieproef om de communicatievaardigheden, het 
zelfstandig werken en zin voor initiatief te testen 

Subtotaal op 15 p. 

Interview om inzicht te krijgen in de houding en de algemene ontwikkeling Subtotaal op 25 p. 

Bespreking van de gevalstudie Subtotaal op 10 p. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat in elk onderdeel van het examen minimum 50% van de 
punten behalen en op de totaliteit van het examen minimum 60 % van de punten. 

Examencommissie 

Minimum 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur, andere openbare dienst of 
privé-instelling met een kwalificatie gelijkgesteld aan niveau A of B en één selectiedeskundige van 
minstens niveau A. 

artikel 5: De statutaire betrekking van Deskundige Werkleiding (niveau B1-B3/C4-C5) wordt 
open verklaard via bevordering van C1-C3 naar C4-C5. 

artikel 6: Volgende elementen zijn op deze bevordering van toepassing: 

Bevorderingsvoorwaarden 

− Behoren tot het vastbenoemd personeel van niveau C. 
− Minimum de tweede weddeschaal van de functionele loopbaan hebben verworven 
− Over een gunstige evaluatie beschikken 
− Nuttige ervaring, kennis en vaardigheden kunnen aantonen inzake de technische en 

organisatorische aspecten van de technische diensten en het patrimoniumbeheer 
− Slagen in een gewoon bevorderingsexamen 

Examenprogramma 

− Schriftelijk gedeelte 

Basiskennis van de gemeentewet, het administratief recht en het burgerlijk 
wetboek 

Subtotaal op 10 p. 

Basiskennis van technieken van toepassing op de dienst Subtotaal op 15 p. 

Gevalstudie: het opmaken van een dossier met klanten-aspecten en aanpak 
van gemeentelijke dienstverlening 

Subtotaal op 25 p. 

− Mondeling gedeelte 

Presentatie en conversatieproef om de communicatievaardigheden, het 
zelfstandig werken en zin voor initiatief te testen 

Subtotaal op 15 p. 

Interview om inzicht te krijgen in de houding en de algemene ontwikkeling Subtotaal op 25 p. 

Bespreking van de gevalstudie Subtotaal op 10 p. 
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Om geslaagd te zijn moet de kandidaat in elk onderdeel van het examen minimum 50% van de 
punten behalen en op de totaliteit van het examen minimum 60 % van de punten. 

Examencommissie 

Minimum 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur, andere openbare dienst of 
privé-instelling met een kwalificatie gelijkgesteld aan niveau A of B en één selectiedeskundige van 
minstens niveau A. 

artikel 7: De statutaire betrekking van Administratief medewerker – Dienst Grondgebied/cel 
RO (niveau C1-C3/C4-C5) wordt open verklaard via bevordering van C1-C3 naar 
C4-C5. 

artikel 8: Volgende elementen zijn op deze bevordering van toepassing: 

Bevorderingsvoorwaarden 

− Behoren tot het vastbenoemd personeel van niveau C. 
− Minimum de tweede weddeschaal van de functionele loopbaan hebben verworven 
− Over een gunstige evaluatie beschikken 
− Nuttige ervaring, kennis en vaardigheden kunnen aantonen inzake de ruimtelijke ordening 

en de stedenbouw 
− Slagen in een gewoon bevorderingsexamen 

Examenprogramma 

− Schriftelijk gedeelte 

Basiskennis van de gemeentewet, het administratief recht en het burgerlijk 
wetboek 

Subtotaal op 10 p. 

Basiskennis van technieken van toepassing op de dienst Subtotaal op 15 p. 

Gevalstudie: het opmaken van een dossier met klanten-aspecten en aanpak 
van gemeentelijke dienstverlening 

Subtotaal op 25 p. 

− Mondeling gedeelte 

Presentatie en conversatieproef om de communicatievaardigheden, het 
zelfstandig werken en zin voor initiatief te testen 

Subtotaal op 15 p. 

Interview om inzicht te krijgen in de houding en de algemene ontwikkeling Subtotaal op 25 p. 

Bespreking van de gevalstudie Subtotaal op 10 p. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat in elk onderdeel van het examen minimum 50% van de 
punten behalen en op de totaliteit van het examen minimum 60 % van de punten. 

Examencommissie 

Minimum 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur, andere openbare dienst of 
privé-instelling met een kwalificatie gelijkgesteld aan niveau A of B en één selectiedeskundige van 
minstens niveau A. 
 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 26 
maart 2005 n.a.v. de Brigandsloop op gesloten omloop voor alle categorieën 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art.135§2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 
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Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’svan 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 26 maart 2005 een loopwedstrijd wordt ingericht op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

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

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

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 26 maart  2005 vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 

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

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

2. Stationsstraat vanaf de Beukendreef tot de Waterstraat; 

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

4. Waterstraat vanaf het kruispunt Statiestraat tot aan het kanaal; 

5. Bollewerpstraat vanaf het Sportstadium tot aan de Oostrozebekestraat. 

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

artikel 2: Op zaterdag 26 maart 2005, vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur, zal een parkeerverbod 
zijn in de straten vermeld onder artikel 1. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E1 
met onderbord “Op zaterdag 26.03.2005 van 13.30 uur tot 17.00 uur”. 

artikel 3: Het doorgaand verkeer komende vanuit de richting Oostrozebeke zal omgeleid 
worden via de Ringlaan, Meulebekestraat en/of Gentstraat. 
 
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk (Kortrijkstraat) met bestemming 
Brugge wordt omgeleid via de Gentstraat en Ringlaan. 
 
Het verkeer komende uit de Bruggestraat zal omgelegd worden via de 
Meulebekestraat en de Ringlaan. 
 
Deze omleidingen zullen ter kennis gebracht worden door nadarbarelen met borden 
F41 op de “sleutelkruispunten”. 

artikel 4: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een Politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de MIDOW-zone. 
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    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 23 
april 2005 n.a.v. de ‘Oerfuif’ van de KLJ van Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 23 april 2004 een fuif wordt georganiseerd door de KLJ 
van Ingelmunster op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

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

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

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

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 23 april 2005 vanaf 20.00 uur tot zondag 24 april 2005 om 5.00 uur 
zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook het stilstaan en parkeren, met uitzondering van de bewoners, 
zal verboden zijn in de Vlaswijk. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van het 
bord C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners” en door verkeersborden E3 met 
als onderbord: “vanaf zaterdag 23 april 2005 om 20.00 uur tot zondag 24 april 
2005 om 5.00 uur”en met het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer. 
 
Er zal eveneens een stilstaan- en parkeerverbod zijn in de hiernavermelde straat: 
 
Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan de Wantebrug 
alsook vanaf de Wantebrug tot aan de Zwingelaarstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord “op zaterdag 23 april 2005 vanaf 20.00 uur tot 
zondag 24 april om 5.00 uur”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 
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    7   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
30 april 2005 n.a.v. de fuif ‘Beach Party’ van de Scouts van Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 30 april 2004 een fuif wordt georganiseerd door de 
Scouts van Ingelmunster op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

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

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

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

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 30 april 2005 vanaf 20.00 uur tot zondag 1 mei 2005 om 5.00 uur zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook het stilstaan en parkeren, met uitzondering van de bewoners, 
zal verboden zijn in de Vlaswijk. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van het 
bord C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners” en door verkeersborden E3 met 
als onderbord: “vanaf zaterdag 30 april 2005 om 20.00 uur tot zondag 1 mei 2005 
om 5.00 uur” en met het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer. 
 
Er zal eveneens een stilstaan- en parkeerverbod zijn in de hiernavermelde straat: 
 
Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan de Wantebrug 
alsook vanaf de Wantebrug tot aan de Zwingelaarstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord “op zaterdag 30 april 2005 vanaf 20.00 uur tot 
zondag 1 mei 2005 om 5.00 uur”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

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

 
    8   Opzegging van de overeenkomst met het Vlaams Gewest inzake het beheer van de 
inventaris ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen 

De Raad, 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing 
ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen ter uitvoering van 
het programmadecreet van 22 december 1995; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2004 om de inventaris 
leegstand en verkrotting met ingang van dienstjaar 2004 zelf te beheren, conform de bepalingen 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 2004 waarbij de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem belast wordt met het beheer van de inventaris in het kader van de heffing ter bestrijding 
van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

Gelet op het voorstel van overeenkomst inzake het beheer van de inventaris, 
opgemaakt door het Vlaamse gewest op 13 juli 2004; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het programmadecreet 
van 22 december 1995; 

Overwegende dat deze decreetswijziging een nauwgezette bestrijding van de 
leegstand en verkrotting veel moeilijker zal maken en, derhalve, de inventarisatie volgens de 
bepalingen van het decreet veel moeilijker zal zijn; 

Overwegende dat door deze drastische wijziging het College van Burgemeester en 
Schepenen beslist heeft de overeenkomst voorlopig niet te ondertekenen; 

Overwegende dat er intussen initiatief is genomen om de bestrijding van leegstand en 
verkrotting via een gemeentelijke verordening te regelen; 

Overwegende de noodzaak om een gemeentelijke verordening in te voeren met het 
oog op een nauwgezette bestrijding van leegstand en verkrotting; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2004 inzake het beheer van de 
inventaris leegstand en verkrotting, wordt ingetrokken. 

artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt bij aangetekende brief overgemaakt aan het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid. 

artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur 
overeenkomstig art. 29 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor 
het Vlaams gewest van het administratief toezicht op de gemeenten. 

 
De heer Koen Geldof, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 
    9   Verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of 
onafgewerkt - Goedkeuring 

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 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende beslechting van fiscale geschillen; 

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- en 
gemeentebelasting; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2004 om de inventaris 
leegstand en verkrotting met ingang van dienstjaar 2004 zelf te beheren, conform de bepalingen 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het programmadecreet 
van 22 december 1995; 

Overwegende dat deze decreetswijziging een nauwgezette bestrijding van de 
leegstand en verkrotting veel moeilijker zal maken; 

Overwegende de noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en 
gebouwen in de gemeente te voorkomen en te bestrijden; 

Overwegende de noodzaak om langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 
gemeente te voorkomen en bestrijden; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening hiervoor het 
aangewezen instrument is; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting gezien moet worden in een globaal huisvestings- en pandenbeleid en 
hierin de bestraffende pijler vormt naast de belonende pijler van de premies die in 
gemeenteraadszitting van 25 januari 2005 werden goedgekeurd; 

Overwegende de wenselijkheid om aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem de 
opdracht te geven om de inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de 
verordening belast worden; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of 
onafgewerkt, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig art. 29 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor 
het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten. 

 

OPENBARE WERKEN 

 
   10   Verkeerstechnische maatregelen in de 11 Julisingel, Nieuwstraat en Weststraat 
Lot 1: Infrastructuurwerken – Goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze 
van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is verkeerstechnische maatregelen uit te voeren in 
de 11-julisingel, Nieuwstraat en Weststraat n.a.v. de gewijzigde verkeerssituatie in het eerste deel 
van de Weststraat, vak Doelstraat richting centrum; 

Overwegende dat de infrastructuurwerken afzonderlijk dienen uitgevoerd te worden 
van de signalisatiewerken gezien de omvang van het dossier; 

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

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

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
80.393,61 BTW incl., opgemaakt door de ontwerper; 
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Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor en 1 onthouding 

artikel 1: Het ontwerp voor de verkeerstechnische maatregelen in de 11-julisingel, 
Nieuwstraat en Weststraat – lot 1: Infrastructuurwerken met raming ten bedrage 
van € 80.393,61 BTW incl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

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

artikel 4: 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. 

 
Mevrouw Trees Lapeere, schepen, neemt deel aan de zitting. 
 
   11   Verkeerstechnische maatregelen in de 11 Julisingel, Nieuwstraat en Weststraat 
Lot 2: Signalisatiewerken – Goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is verkeerstechnische maatregelen uit te voeren in 
de 11-julisingel, Nieuwstraat en Weststraat n.a.v. de gewijzigde verkeerssituatie in het eerste deel 
van de Weststraat, vak Doelstraat richting centrum; 

Overwegende dat de signalisatiewerken afzonderlijk dienen uitgevoerd te worden van 
de infrastructuurwerken gezien de omvang van het dossier; 

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

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

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
34.460,80 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: met 19 stemmen voor en 1 onthouding 

artikel 1: Het ontwerp voor de verkeerstechnische maatregelen in de 11-julisingel, 
Nieuwstraat en Weststraat – lot 2: signalisatiewerken met raming ten bedrage van 
€ 34.460,80 BTW incl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

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

artikel 4: 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. 

 
   12   Bouwen sporthal, lot 1: Ruwbouw – goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 
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Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het bouwen van een bijkomende 
sporthal op het gemeentelijk sportcentrum; 

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

Gelet op het ontwerp, bestaande uit vijf loten zijnde lot 1: ruwbouwwerken, lot 2: 
verwarming, lot 3: elektriciteit, lot 4: sanitair en lot 5: specifieke sportinrichting, omvattende 
plannen en lastenboek, opgemaakt door arch. D. Vandecasteele, Koetsstraat 3 te 8770 
Ingelmunster, ontwerper; 

Gelet op de raming van lot 1 ten bedrage van € 819.796,85 BTW incl., opgemaakt 
door de architect-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 bouw van een bijkomende sporthal – lot 1: ruwbouwwerken 
met raming ten bedrage van € 819.796,85 BTW incl. wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten. 

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

artikel 4: 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. 

 
   13   Bouwen sporthal, lot 2: Centrale verwarming - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het bouwen van een bijkomende 
sporthal op het gemeentelijk sportcentrum; 

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

Gelet op het ontwerp, bestaande uit vijf loten zijnde lot 1: ruwbouwwerken, lot 2: 
verwarming, lot 3: elektriciteit, lot 4: sanitair en lot 5: specifieke sportinrichting, omvattende 
plannen en lastenboek, opgemaakt door arch. D. Vandecasteele, Koetsstraat 3 te 8770 
Ingelmunster, ontwerper; 

Gelet op de raming van lot 2 ten bedrage van € 75.000,00 BTW incl., opgemaakt door 
de architect-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 bouw van een bijkomende sporthal – lot 2: verwarming met 
raming ten bedrage van € 75.000,00 BTW incl. wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij algemene offerteaanvraag, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten. 

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

artikel 4: 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. 



 

 

 
   14   Bouwen sporthal, lot 3: Elektriciteit - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het bouwen van een bijkomende 
sporthal op het gemeentelijk sportcentrum; 

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

Gelet op het ontwerp, bestaande uit vijf loten zijnde lot 1: ruwbouwwerken, lot 2: 
verwarming, lot 3: elektriciteit, lot 4: sanitair en lot 5: specifieke sportinrichting, omvattende 
plannen en lastenboek, opgemaakt door arch. D. Vandecasteele, Koetsstraat 3 te 8770 
Ingelmunster, ontwerper; 

Gelet op de raming van lot 3 ten bedrage van € 27.630,00 BTW incl., opgemaakt door 
de architect-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 bouw van een bijkomende sporthal – lot 3: elektriciteit met 
raming ten bedrage van € 27.630,00 BTW incl. wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten. 

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

artikel 4: 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. 

 
   15   Bouwen sporthal, lot 4: Sanitair - goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden 
en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het bouwen van een bijkomende 
sporthal op het gemeentelijk sportcentrum; 

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

Gelet op het ontwerp, bestaande uit vijf loten zijnde lot 1: ruwbouwwerken, lot 2: 
verwarming, lot 3: elektriciteit, lot 4: sanitair en lot 5: specifieke sportinrichting, omvattende 
plannen en lastenboek, opgemaakt door arch. D. Vandecasteele, Koetsstraat 3 te 8770 
Ingelmunster, ontwerper; 

Gelet op de raming van lot 4 ten bedrage van € 17.440,00 BTW incl., opgemaakt door 
de architect-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 bouw van een bijkomende sporthal – lot 4: sanitair met 
raming ten bedrage van € 17.440,00 BTW incl. wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten. 

artikel 3: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting. 
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artikel 4: 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. 

 
   16   Bouwen sporthal, lot 5: Speciale sportinrichtingen - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het bouwen van een bijkomende 
sporthal op het gemeentelijk sportcentrum; 

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

Gelet op het ontwerp, bestaande uit vijf loten zijnde lot 1: ruwbouwwerken, lot 2: 
verwarming, lot 3: elektriciteit, lot 4: sanitair en lot 5: specifieke sportinrichting, omvattende 
plannen en lastenboek, opgemaakt door arch. D. Vandecasteele, Koetsstraat 3 te 8770 
Ingelmunster, ontwerper; 

Gelet op de raming van lot 5 ten bedrage van € 66.763,59 BTW incl., opgemaakt door 
de architect-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 bouw van een bijkomende sporthal – lot 5: specifieke 
sportinrichting met raming ten bedrage van € 66.763,59 BTW incl. wordt 
goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten. 

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

artikel 4: 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. 

 
   17   Bouwen kunstacademie/polyvalente zaal jeugd - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het bouwen van een nieuwe 
tekenacademie en jeugdlokaal; 

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

Gelet op het ontwerp, omvattende plannen en lastenboek, opgemaakt door arch. R. 
Corselis, Meulebekestraat 5 te 8770 Ingelmunster, ontwerper; 

Gelet op de raming ten bedrage van € 286.196,00 BTW incl., opgemaakt door de 
architect-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 bouw van een tekenacademie en jeugdlokaal met raming ten 
bedrage van € 286.196,00 BTW incl. wordt goedgekeurd. 
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artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24/12/1993 op de overheidsopdrachten. 

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

artikel 4: Beroep te doen op het maximum van de resterende trekkingsrechten van het VIF 
ten bedrage van € 54.555,24 voor de uitvoering van deze werken. 

artikel 5: 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. 

artikel 6: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Cel III – dienst Patrimonium 
en Overheidsopdrachten te Brugge. 

 

LEEFMILIEU 

 
   18   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2005 – luik rapportering 2004 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluit; 

Gelet op het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2000-2004, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2000; 

Overwegende dat het nieuwe gemeentelijke milieubeleidsplan nog niet werd 
goedgekeurd; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling”, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2002; overwegende dat 
deze overeenkomst ten einde liep op 31 december 2004; 

Gelet op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2005-2007; overwegende dat de 
ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst nog in overweging wordt genomen; 

Gelet op het ontwerp van milieujaarprogramma 2005 in bijlage; overwegende dat het 
milieujaarprogramma in hoofdzaak bestaat uit de rapportering over 2004; dat enkel voor lopende 
acties ook een beperkt luikje planning opgenomen is; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke minaraad; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor, 6 stemmen neen en 1 onthouding 

artikel 1: Het gemeentelijk milieujaarprogramma 2005 - luik rapportering 2004 wordt 
goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit wordt samen met het milieujaarprogramma 2005 overgemaakt aan 
AMINAL. 

 

JEUGD 

 
   19   Goedkeuring jaarplan 2005 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de 
decreten van 22 november 1995, 20 december 1996 en 12 mei 1998; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1998 tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 9 
juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid; 
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Gelet op de goedkeuring van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 door de 
gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005; 

Overwegende dat de beleidsopties geformuleerd in het jeugdwerkbeleidsplan ieder jaar 
geconcretiseerd dienen te worden in een jaarplan; 

Overwegende dat het jaarplan een opgave van de begrotingsposten van de 
gemeentelijke begroting moet bevatten die aangewend worden voor de uitvoering van dit jaarplan 
(financieel luik) en een inhoudelijk luik; 

Gelet op het ontwerp jaarplan 2005 in bijlage; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 28 mei 2004 betreffende het 
ontwerp van jaarplan in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het jaarplan 2005 wordt goedgekeurd. 

artikel 2: 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. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 16 
februari 2005 

Voorstel om ouderen en hulpbehoevenden te helpen bij het wegbrengen van oude spullen naar het 
containerpark. 

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

Een tijdje geleden was er opnieuw groot huisvuil. In het gemeentebericht dat iedereen heeft 
ontvangen, wordt heel vaak verwezen naar het containerpark. Een probleem dat zich stelt is dat 
oude, zieke mensen niet op het containerpark geraken, want ze hebben geen auto, de kinderen 
wonen te ver, ze hebben te weinig kracht om de zware dingen op te tillen. 

Daarom is het voorstel van de Brug dat er in de week van de ophaling door de hulpbehoevende 
gebeld kan worden naar iemand op het gemeentehuis, waarop de gemeentewerkers het afval 
komen ophalen en het naar het containerpark brengen. Gratis. Een kleine kost voor de 
gemeenschap, een grote hulp voor die mensen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Dendauw, schepen, die het volgende antwoordt. 

Gelukkig kunnen ouderen en hulpbehoevenden nog steeds een beroep doen op hulp van 
familieleden, vrienden, buren, enz. en is de sociale solidariteit onder de mensen nog steeds zeer 
groot. 
Concrete of acute problemen in die zin zijn ons dan ook niet bekend. 

De intercommunale IVIO ziet het bovendien nog niet onmiddellijk praktisch haalbaar om hetgeen u 
voorstelt, ook uit te voeren, tenzij met extra personeel en extra voertuigen, wat dan weer zeer 
veel zou kosten. 
Ik kan u wel meedelen dat er in een bepaalde intercommunale onderzocht wordt om het systeem 
van groot huisvuil op een andere wijze te organiseren. Zo loopt in een intercommunale thans een 
proef waarbij personen kunnen vragen om groot huisvuil af te halen en daarvoor een bepaalde 
prijs te betalen. We zullen via IVIO van deze proef op de hoogte worden gehouden en, eventueel 
kunnen dan aanpassingen overwogen worden aan de huidige werkwijze van ophaling van het groot 
huisvuil. 
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Wellicht zou dat dan enigszins tegemoet komen aan uw voorstel. Wij houden u op de hoogte moest 
een ontwikkeling in die zin mogelijk zijn. 

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

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 15 
maart 2005 

Ontbreken van een schriftelijke uitnodiging voor de raadsleden naar de receptie voor de nieuwe 
inwoners. 

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

In de raadszitting van januari vroeg ik, namens onze fractie, de gemeenteraadsleden systematisch 
uit te nodigen voor alle recepties in het gemeentehuis. Onze vraag werd ingewilligd en in de 
notulen van de raad staat daarover het volgende: “Hetgeen u vraagt, doen wij reeds. Wat de 
officiële recepties betreft, uitgaande van de gemeente, die met andere woorden door de gemeente 
worden georganiseerd, worden alle gemeenteraadsleden steeds systematisch schriftelijk per brief 
uitgenodigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 11-juliviering, de 11-novemberreceptie, officiële 
viering van een honderdjarige, andere gemeentelijke plechtigheden, enz.” Voor de receptie voor de 
nieuwe inwoners van 12 maart ll. was dit niet het geval. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Tijdens de gemeenteraad van 22 februari heb ik zeer nadrukkelijk iedereen uitgenodigd naar de 
receptie voor de nieuwe bewoners op zaterdag 12 maart 2005 om 10u30. Het verheugde mij dan 
ook dat raadslid Windels met nog andere collega’s op deze ontvangst aanwezig was. 

Het schepencollege had aan de administratie gevraagd om alle gemeenteraadsleden bovendien nog 
eens schriftelijk uit te nodigen, doch dat is door omstandigheden uit het oog verloren door de 
administratie. Het schepencollege heeft begrip voor deze omstandigheden en wenst zich bij deze 
niettemin te verontschuldigen voor deze onachtzaamheid. 

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

 
    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 
16 maart 2005 

Evaluatie van het gebruik van de gemeentelijke reclameschermen. 

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

Zou het niet wenselijk zijn om het reglement betreffende het gebruik van de reclameschermen aan 
te passen? 
Immers, er werd frequent vastgesteld dat de maximum grootte van de panelen werd overtreden. 
Er werd vastgesteld dat bij het ophangen van de borden door de verenigingen zelf, er soms andere 
borden werden weggehaald. Er werd vastgesteld dat het aanschouwen van de gemeentelijke 
reclameschermen geen verbetering maar een verslechtering op visueel aspect was. Er werd 
vastgesteld dat ondanks de verschillende afmetingen van de borden géén overbelasting van de 
schermen was. 

Daarom stellen we voor om het visuele aspect van de borden te verbeteren door alle borden 
dezelfde afmetingen te geven, nl. 30 cm. hoogte en de lengte gelijk aan de breedte van het 
scherm. De borden blijven eigendom van de gemeente en er wordt een huurgeld gevraagd aan de 
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verenigingen. De teksten worden door de verenigingen aangebracht, terwijl de gemeente de 
borden ophangt. Politieke activiteiten mogen ook op het reclamescherm komen, bijvoorbeeld een 
kaarting, wandeling of eetfestijn. Verboden is echter elke vorm van partijreclame. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Vercruysse, schepen, die het volgende antwoordt. 

Bij het in gebruik stellen van de nieuwe gemeentelijke ‘infoborden’ werd er voor geopteerd om het 
nettensysteem te blijven hanteren. Dat moest er voor zorgen dat verenigingen individueel 
verantwoordelijk bleven voor het ophangen van hun borden. Tot op heden werden daaromtrent 
nog geen misbruiken gemeld. 
Daarenboven werd zowat gelijktijdig het reglement goedgekeurd dat ervoor moest zorgen dat 
verenigingen van onze gemeente via een aanvraag op specifieke plaatsen nog reclame konden 
maken langs de lokale wegen, dit om de toenmalige vervuiling tegen te gaan. Ook daaromtrent 
horen en zien we alleen nog positieve signalen. 

Via de gemeentelijke infoborden willen we de lokale verenigingen nog een mogelijkheid geven om, 
op een creatieve manier, hun activiteiten aan te kondigen. De omschrijvingen waren duidelijk: 
racistische en andere discriminerende boodschappen konden niet. Ook daaromtrent zijn er geen 
misbruiken gemeld. 

Inderdaad, sommige, misschien wel voornamelijk die van jeugdverenigingen (als grootste 
gebruikers), borden vallen op door hun kleurgebruik, door het feit dat ze niet altijd even recht 
gezaagd zijn en dat ze soms een aantal centimeter afwijken van de vooropgestelde afmetingen. 
Maar ook hier zijn geen structurele misbruiken gemeld en u stelde zelf vast dat er tot op heden nog 
geen overbelasting was, zelfs ondanks de afwijkende afmetingen. 

Als college stellen we dus voor om momenteel iedere vereniging nog de kans te bieden om op hun 
eigen manier reclame te maken voor één van die vele activiteiten. We blijven er echter samen met 
u over waken dat er geen mistoestanden ontstaan rond deze gemeentelijke infoborden. 

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

 
De heer Pillen, raadslid, vraagt de heer Burgemeester, of het mogelijk is om bij hoogdringendheid 
een punt aan de agenda toe te voegen. 
De heer Voorzitter antwoordt hierop dat op basis van de Gemeentewet de Raad dient te stemmen 
over dergelijk verzoek en dat tweederden van de aanwezigen dit verzoek moeten steunen. 
De heer Pillen, raadslid, meldt dat hij uitleg wil over de vergadering die door het college van 
burgemeester en schepenen werd belegd op 24 maart 2005 met een aantal bedrijfsleiders van 
Ingelmunster. 
De heer Voorzitter reageert hierop dat dit een initiatief is van het college als uitvoerend orgaan en 
dat de heer Pillen hierover alle informatie kan krijgen die hij wenst. 
De heer Pillen, raadslid, geeft aan dat hij rond deze kwestie naar aanleiding van de volgende 
gemeenteraad een toegevoegd agendapunt aan de gemeenteraad zal voorleggen. 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 
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De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


