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OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Franky 
Demaeght als gemeenteraadslid 

De Raad, 

Gelet op het ontslag van de heer Johan Mistiaen als raadslid aangeboden in zitting van 
de gemeenteraad op 28 maart 2006; 

Gelet op de aktename van dit ontslag door de gemeenteraad in zelfde zitting en 
overwegende dat in zijn opvolging dient voorzien te worden; 

Overwegende dat de eerste opvolger van lijst nr. 4 ‘SP’ als gemeenteraadslid dient 
aangesteld te worden; 

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-
Vlaanderen van 30 november 2000 waarbij de zetelverdeling tussen de lijsten zoals die door het 
Hoofdbureau bij de verkiezing van 8 oktober 2000 voor de gemeenteraad van Ingelmunster is 
vastgesteld, correct werd bevonden en waarbij tevens de rangorde waarin de opvolgers gekozen 
zijn verklaard correct werd bevonden; 

Overwegende dat de heer Meyfroot Dominique als eerste opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat de heer Meyfroot op heden niet meer ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters van de gemeente en aldus niet kan zetelen; 

Overwegende dat de heer Pascal Staelens als tweede opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat de heer Pascal Staelens, na opgeroepen te zijn geworden voor de 
gemeenteraad van 25 april 2006, schriftelijk op 19 april 2006 heeft laten weten te verzaken aan 
zijn mandaat van gemeenteraadslid en bijgevolg afwezig bleef op de zitting van 25 april 2006; 

Overwegende dat mevrouw Janis Vanacker als derde opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat mevrouw Janis Vanacker op basis van art. 73, tweede lid van de 
Nieuwe Gemeentewet, niet kan zetelen als gemeenteraadslid, aangezien de heer Wilfried Vanacker, 
haar vader, reeds deel uitmaakt van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de heer Francky Demaeght als vierde opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat de heer Francky Demaeght tot op heden blijkens de voorgelegde 
documenten: 

- niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten bepaald bij art. 65 
van de gemeentekieswet, 

- niet door een veroordeling ontzet is van het recht om gekozen te worden, niet krachtens artikel 
6 van het kieswetboek van het kiesrecht uitgesloten is, niet ingevolge artikel 7 van dat wetboek 
in de uitoefening van het kiesrecht geschorst is en niet de voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, 
veroordeeld is wegens één van de in artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het 
strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de uitoefening van een gemeenteambt; 
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Overwegende dat het ons niet bekend is dat hij zich niet bevond in één der gevallen 
van onverenigbaarheid wegens ambtsbekleding of verwantschap, voorzien door de artikelen 71, 
72, 72bis, 73, 74 van de gemeentewet, en zich niet bevindt in het geval zoals bepaald in art. 75 
van de gemeentewet en de wet van 7 juli 1994; 

Gelet op het bewijs van nationaliteit, het getuigschrift van verblijf en de nota der 
veroordelingen waaruit blijkt dat de heer Francky Demaeght geen veroordelingen heeft opgelopen; 

Overwegende dat er aldus geen enkel bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van de 
heer Francky Demaeght geldig verklaard worden en dat dit effectief verkozen raadslid toegelaten 
wordt tot het afleggen van de eed, bepaald bij art. 80 van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

De geloofsbrieven van de heer Francky Demaeght worden als effectief gemeenteraadslid geldig 
verklaard. 

De heer Francky Demaeght wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed 
overeenkomstig art. 80 van de gemeentewet. 

Het nieuw raadslid legt vervolgens in openbare zitting volgende eed af in handen van de 
Burgemeester: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische Volk”. 

Derhalve is de heer Francky Demaeght aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid voor de duur 
van het mandaat eindigend op de aanstellingsvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen van 
het jaar 2006. 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt opgestuurd naar de heer Gouverneur der Provincie. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   Figga – Gewone algemene vergadering van 16 juni 2006 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 27 
april 2006 om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van Figga van 16 juni 2006; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2005; 
2. Balans, resultatenrekening en toelichting per 31 december 2005 en winstverdeling van het 

boekjaar 2005; 
3. Besluit in verband met het voorstel van de Raad van Bestuur nopens de toepassing van 

artikel 9, pt. 1, § 2 van de statuten; 
4. Verslag van het toezichtcomité over het beheer van de vereniging in deelneming tussen 

Figga, Gaselwest en Electrabel; 
5. Kwijting te geven, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris; 
6. Statutaire benoemingen. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van Figga van 16 
juni 2006 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de gewone 
algemene vergadering van Figga van 16 juni 2006 zal zijn stemgedrag afstemmen 
op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
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agenda van de gewone algemene vergadering van Figga van 16 juni 2006 
goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken intercommunale. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Formatie van het gemeentepersoneel – aanpassing van de beslissing van de 
gemeenteraad van 24 januari 2006 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende formatie 

van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging en houdende rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel – goedkeuring van de wijzigingen; 

Gelet op de brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – de Gouverneur 
van de Provincie West-Vlaanderen van 24 maart 2006 waarin de beslissing van de heer Gouverneur 
van 23 maart 2006 ten aanzien van voornoemde beslissingen van de gemeenteraad meegedeeld 
wordt; 

Gelet op de beslissing van de Gouverneur van 23 maart 2006 houdende schorsing van 
het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van 
de formatie van het gemeentepersoneel voor wat betreft de toevoeging van de functies van 
milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5) en het besluit van de gemeenteraad 
van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel voor wat betreft de wijzigingen van de bepalingen met betrekking tot de 
functies van milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur of deskundige preventie (B1-B3/C4-
C5); 

Overwegende dat de beslissing van de Gouverneur inhoudt dat de formatiewijziging in 
uitvoering kan treden, met uitzondering van de functies van milieuambtenaar (B4-B5) en 
preventieadviseur (B1-B3/C4-C5). 

Overwegende dat de functies van milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-
B3/C4-C5) in de beslissing van de gemeenteraad voorzien waren om in uitvoering te treden vanaf 
2010; 

Overwegende dat het motief om de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad 
van Ingelmunster van 24 januari 2006 voor wat betreft de functies milieuambtenaar en 
preventieadviseur te schorsen, gelegen is in het ontbreken van een financiële verantwoording die 
strekt tot na 2009; 

Gelet op het gemeentedecreet, met name de bepalingen betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid heeft deze besluiten, geheel of 
gedeeltelijk, in te trekken, ofwel deze besluiten gemotiveerd kan handhaven of aanpassen binnen 
een termijn van honderd dagen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de 
beslissing van 24 januari 2006 het best aangepast wordt in die zin dat de geschorste betrekkingen 
uit de formatie worden geschrapt en worden vervangen door de betrekkingen uit de 
oorspronkelijke formatie; 

Overwegende dat deze aanpassing geen financiële gevolgen heeft; 

Overwegende dat de personeelsformatie op 24 januari als volgt werd vastgesteld: 

 A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7 1  

Communicatie- en informatieambtenaar 1   
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Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige burgerzaken   1 

Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar 1   

Administratief hoofdmedewerker   1 

Milieuambtenaar  1 1 

Industrieel Ingenieur 1   

Deskundige werkleiding   1 

Technisch medewerker 2 3  

Technisch assistent 7   

Preventieadviseur   1 

Technisch beambte 4,5   

Diensthoofd Vrije Tijd 1   

Sportfunctionaris  1 1 

Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

Overwegende dat de tabel van de nieuwe personeelsformatie bestaat uit een kolom A, 
B en C. De betrekkingen, vermeld in kolom B zijn uitdovend. Ze worden opgeheven bij afvloeiing 
van de titularis. Kolom C bevat de betrekkingen die geblokkeerd zijn door de personeelsleden van 
het uitdovend kader. Bij afvloeiing van een personeelslid dat een betrekking van kolom C 
blokkeert, wordt de geblokkeerde betrekking toegevoegd aan kolom A. 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt, na aanpassing, 
vastgesteld als volgt: 

 A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7 1  

Communicatie- en informatieambtenaar 1   

Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige burgerzaken   1 

Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar 1   

Administratief hoofdmedewerker   1 

Milieuambtenaar 1   

Industrieel Ingenieur 1   

Deskundige werkleiding   1 

Technisch medewerker 3 2  

Technisch assistent 7   

Technisch beambte 4,5   

Diensthoofd Vrije Tijd 1   

Sportfunctionaris  1 1 
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Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

artikel 2: De tabel van de nieuwe personeelsformatie bestaat uit een kolom A, B en C. De 
betrekkingen, vermeld in kolom B zijn uitdovend. Ze worden opgeheven bij 
afvloeiing van de titularis. Kolom C bevat de betrekkingen die geblokkeerd zijn door 
de personeelsleden van het uitdovend kader. Bij afvloeiing van een personeelslid 
dat een betrekking van kolom C blokkeert, wordt de geblokkeerde betrekking 
toegevoegd aan kolom A. 

artikel 3: Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van 
West-Vlaanderen. 

 
    4   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing van de beslissing 
van de gemeenteraad van 24 januari 2006 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende formatie 

van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging en houdende rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel – goedkeuring van de wijzigingen; 

Gelet op de brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – de Gouverneur 
van de Provincie West-Vlaanderen van 24 maart 2006 waarin de beslissing van de heer Gouverneur 
van 23 maart 2006 ten aanzien van voornoemde beslissingen van de gemeenteraad meegedeeld 
wordt; 

Gelet op de beslissing van de Gouverneur van 23 maart 2006 houdende schorsing van 
het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van 
de formatie van het gemeentepersoneel voor wat betreft de toevoeging van de functies van 
milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5) en het besluit van de gemeenteraad 
van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel voor wat betreft de wijzigingen van de bepalingen met betrekking tot de 
functies van milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur of deskundige preventie (B1-B3/C4-
C5); 

Overwegende dat de beslissing van de Gouverneur inhoudt dat de 
rechtspositieregeling in uitvoering kan treden, met uitzondering van deze voor de functies van 
milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5). 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de 
beslissing van 24 januari 2006 het best aangepast wordt in die zin dat de geschorste betrekkingen 
uit de rechtspositieregeling worden geschrapt; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen rekening wenst te 
houden met geformuleerde opmerkingen en de rechtspositieregeling in die zin wenst aan te 
passen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De bijlage ‘Geldelijk Statuut’ aan het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 1. 

artikel 2: Bijlage 1 ‘Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, 
examenprogramma’s en commissies’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd 
zoals voorzien in bijlage 2. 

artikel 3: Bijlage 2 ‘Evaluatiecriteria’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 3. 

artikel 4: De lijst van de beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage 4. 

artikel 5: Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van 
West-Vlaanderen. 

 
    5   Formatie van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband ter uitvoering 
van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden– vaststelling wijziging 

De Raad, 
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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 de wijzigingen van voornoemde besluit van 16 maart 1999, 27 juni 2000, 20 
februari 2001, 4 december 2001 en 22 januari 2002; 

Gelet op zijn besluit van 24 januari 2006 houdende wijziging van de formatie van het 
gemeentepersoneel; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 103, 117 §1 en 253 §1, 1°; 

Gelet op de gemeentebegroting 2006 en het financieel meerjarig beleidsplan 2006-
2009; 

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; 

Overwegende dat ter verdere uitvoering van het vernieuwd personeelsorganogram de 
behoefte aanwezig is om binnen de Dienst Openbare werken en Patrimonium, meer bepaald onder 
de gesubsidieerde contractuelen binnen de Cel Uitvoering twee technische assistenten te voorzien 
in plaats van twee technische beambten; 

Overwegende dat deze operatie leidt tot een globale meerkost op de 
personeelsbegroting van 3.424,64 euro per jaar 

Overwegende dat de financiële gevolgen van deze wijziging opgevangen kan worden in 
de personeelsbegroting opgenomen reserves voor 2006, dat bijgevolg hiervoor geen 
begrotingswijziging aan de orde is; 

Overwegende dat de financiële haalbaarheid van deze formatiewijziging wordt 
aangetoond in het financieel meerjarig beleidsplan 2006-2009 omdat de meerkost van deze 
operatie elk jaar opgevangen kan worden in de voorziene reserve; 

Gelet op het overleg tussen de gemeente en het OCMW van Ingelmunster van 18 mei 
2006; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 19 mei 2006; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster van de betrekkingen die in 
contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de 
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden wordt vastgesteld, na 
wijziging, als volgt: 

Sociale Maribel 

 A B C 

Stafmedewerker (A1a-A3a) 2   

Administratief medewerker (C1-C3) 1   

GESCO 

Administratief medewerker (C1-C3) 1,26   

Technisch medewerker (D1-D3)   2 

Technisch assistent (E1-E3) 14 2  

artikel 2: De tabel van de nieuwe personeelsformatie bestaat uit een kolom A, B en C. De 
betrekkingen, vermeld in kolom B zijn uitdovend. Ze worden opgeheven bij 



Vervolg zitting van 23 mei 2006 
 

 

afvloeiing van de titularis. Kolom C bevat de betrekkingen die geblokkeerd zijn door 
de personeelsleden van het uitdovend kader. Bij afvloeiing van een personeelslid 
dat een betrekking van kolom C blokkeert, wordt de geblokkeerde betrekking 
toegevoegd aan kolom A. 

artikel 3: De functiebeschrijvingen voor deze functies worden toegevoegd als bijlage. 

 

BRANDWEER 

    6   Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 
korps inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2000 – gemeenterekeningen 1999 

De Raad, 
Gezien het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2004 waarbij gunstig advies 

uitgebracht werd wat betreft het aandeel dat het Z-centrum Ingelmunster ontvangt voor het 
dienstjaar 2000 - gemeenterekening 1999 - inzake brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de 
gemeente zonder korps, hetzij 1.987.594,- BEF of 49.271,17 euro 

Gelet op de brief van 31 maart 2006 in verband met de brandbeveiliging – te 
ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps – dienstjaar 2000 – gemeenterekeningen 1999 
van de Federale Dienst Openbare Hulpverlening; 

Gelet op de brief van 21 april 2006 in verband met de brandbeveiliging houdende 
verduidelijking van de brief van 31 maart 2006; 

Gelet op de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 tot 
vaststelling van de normen voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage bedoeld in 
artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 

Overwegende dat de kosten voor de gemeente 5.927.085,- BEF bedroegen, voor wat 
de rekeningen betreft van het jaar 1999; 

Overwegende dat de gemeente 906.661,- BEF als vergoeding moet betalen aan de Y-
centra; 

Overwegende dat 2.902.608,- BEF als toelage aan de gemeente wordt betaald door de 
gemeenten zonder korps, verminderd met het bedrag te betalen door de Z-korpsen; bijgevolg 
bedraagt de totale toelage 1.995.947,- BEF of 49.478,23 euro; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen wat betreft het aandeel dat het Z-centrum 
Ingelmunster ontvangt voor het dienstjaar 2000 - gemeenterekening 1999 - inzake 
brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de gemeente zonder korps, hetzij 
1.995.947,- BEF of 49.478,23 euro. 

artikel 2: Deze beslissing vervangt de beslissing van 21 september 2004 met zelfde 
onderwerp. 

artikel 3: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000  Brugge. 

 

LEEFMILIEU 

    7   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten 

De Raad, 
Gelet op het subsidiereglement voor de subsidiëring van compostvaten, goedgekeurd 

door de gemeenteraad in zitting van 19 december 1995 en gewijzigd op 3 februari 1998, 4 
december 2001 en 19 november 2002; 

Overwegende dat er nu ook compostbakken ter beschikking zijn om te verkopen aan 
de inwoners; dat aanpassing van het subsidiereglement voor dit bijkomend composteersysteem 
aangewezen is; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2006 om dit punt te 
verdagen; 
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BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het gemeentelijk reglement als volgt te wijzigen: 

Gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van compostvaten, wormenbakken en 
compostbakken. 

Artikel 1 

Uitsluitend aan de inwoners van Ingelmunster worden compostvaten, wormenbakken en 
compostbakken te koop aangeboden, die worden besteld bij IVIO. 

Artikel 2 

Het gemeentebestuur verleent een toelage van max. 6,50 euro op de door IVIO vastgestelde 
verkoopprijs bij de aankoop van een compostvat, wormenbak of compostbak. De verkoopprijs 
bedraagt echter steeds minimum 7,50 euro per recipiënt. 

Ieder gezin heeft slechts éénmaal recht op deze toelage per soort composteersysteem. Bij aankoop 
van meerdere recipiënten van dezelfde soort per gezin wordt vanaf een tweede recipiënt de 
volledige kostprijs aangerekend. 

Artikel 3 

Gezinnen die een composteersysteem aankopen verbinden zich er toe: 

- De plaats te vermelden waar het composteersysteem wordt geplaatst; 

- De controle van de ambtenaren van de gemeentelijke milieudienst toe te staan; 

- Het composteersysteem niet door te verkopen, te ruilen of af te staan aan een derde, tenzij 
men de volledige kostprijs terugbetaalt aan de gemeente. Dit bedrag moet ook worden 
terugbetaald als men binnen het jaar na de aankoop verhuist naar een andere gemeente. 

Artikel 4 

De gemeentelijke milieudienst wordt belast met de organisatie van de verdeling van de 
composteersystemen. 

 

OCMW 

    8   Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2004 door de 
heer Gouverneur 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 20 april 2006 
betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2004 van OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 21 april 2006 van de heer Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening OCMW van het dienstjaar 2004; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2004 van het OCMW van Ingelmunster. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    9   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 15 
mei 2006 

Aanleg joggingpad in boomschors rond het sportterrein in combinatie met een fitnessparcours 

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

De vraag wordt gesteld of het mogelijk is een joggingpad aan te leggen in boomschors rond het 
sportterrein in combinatie met een fitnessparcours. 
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De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het voorstel zal worden onderzocht door de sportdienst. Wij zullen u op de hoogte houden van de 
mogelijkheden. 

Dit punt heeft geen aanleiding tot een stemming zodat overgegaan wordt naar het volgende punt 
op de agenda. 

 
   10   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 17 mei 2006 

Gemeentelijk actieplan ter vermindering van te hoge fijnstof-concentraties 

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

Ook deze winter werd door officiële instanties geadviseerd om op sommige momenten buitenshuis 
geen zware inspanningen te verrichten of te sporten, dit door de aanwezigheid van te veel fijn stof 
in de lucht. 
Eigenlijk is dit zeer erg, te weten dat Ingelmunster tussen twee fijn stof-meetpunten ligt 
(Oostrozebeke en Roeselare) die de drempel (voor wat voor de gezondheid nog aannemelijk is) 
veel meer dan het gemiddelde in België overschrijden. 

Omdat volgens Europees onderzoek blijkt dat in België jaarlijks 10.669 mensen te vroeg sterven 
ten gevolge van fijn stof in de lucht, zou dit omgerekend ook om 11 mensen uit Ingelmunster 
kunnen gaan en, wellicht, zelfs meer dan dit gemiddelde als we in acht nemen dat onze gemeente 
kortbij en midden twee meetpunten ligt waar de resultaten veel hoger liggen dan het gemiddelde. 

Daarom vragen wij begrip te hebben voor de ernst van de zaak en aldus een gemeentelijk 
actieplan op te starten. Eigenlijk weet ik wel dat het gemeentebestuur, als ze dit zouden willen, 
evengoed concrete maatregelen daartoe kunnen opstellen. Wellicht zijn de nu volgende niet 
volledig en kunnen ze nog verder worden aangevuld. 

 Sensibilisatie: Het zou goed zijn dat de bevolking de problematiek kent 
zodat ze de gemeente kan steunen. Dit kan zeker via het gemeentelijk 
tijdschriftje. 

 Driekwart van het fijn stof in de verstedelijkte gebieden vindt zijn oorzaak in 
zwaar vervoer en dieselvoertuigen. Ook daarom moet het doorgaand 
autoverkeer nog meer uit de dorpskom en stationsbuurt worden geweerd. 
Het stuk van de Ring-station en Kortrijkstraat is nog te veel een sluipweg 
naar Izegem. Daartegen moeten maatregelen worden genomen. 

 Ook zou er geen enkel gemeentelijk voertuig nog mogen rijden zonder 
dieselroetfilter. 

 Ook het trage wegen-netwerk zou er versneld moeten komen. Versneld 
werk maken van het heropenleggen van kerk- en veldwegels. 

 Tot 85% van de lucht kan door bomen gezuiverd worden. Daarom moet het 
aanplanten van bos en groen versneld gebeuren, waar het kan en waar het 
mag. Alsook daar waar, volgens de bouwvergunning, de groenschermen nog 
niet aangeplant zijn, deze prioritair te eisen. 

 Voortaan actief laten opsporen van sluikverbranding of misbruik van 
allesbranders. 

De heer voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De problematiek van fijn-stof werd ons reeds onder de aandacht gebracht naar aanleiding van de 
resultaten van het leefomgevingsonderzoek voor de Kanaalzone Roeselare-Leie uitgevoerd door de 
Provincie West-Vlaanderen. Uit deze studie blijkt dat de situatie inzake hinder voor de gemeente 
Ingelmunster, mede door de aanwezigheid van groene ruimtes in het centrum, in tegenstelling met 
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de andere kanaalgemeenten, waar de meetpunten voor fijn-stof gelegen zijn, eerder gunstig is. 
Om de toestand globaal te verbeteren, wordt het nemen van maatregelen door de Provincie verder 
onderzocht op basis van de resultaten van deze studie. 

Daarnaast stelt u een aantal maatregelen voor die op niveau van de gemeente Ingelmunster 
kunnen worden genomen. Hierbij stellen we vast dat een heel aantal maatregelen die door u 
worden voorgesteld, reeds op één of andere manier voorzien zijn in het milieubeleidsplan en in het 
mobiliteitsplan van de gemeente. Niettemin zal opdracht gegeven worden aan de administratie om 
de genoemde maatregelen verder op hun haalbaarheid te onderzoeken. 

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

 

 

OPENBARE WERKEN 

   11   Machtiging aan de heer Burgemeester overeenkomstig artikel 135 van de 
Gemeentewet tot het nemen van maatregelen ter vrijwaring van de bevolking tegen 
overstroming door de Mandel 

De Raad, 
Gelet op de overstromingsramp van 3 en 4 juli 2005; 

Overwegende dat het gemeentebestuur na deze ramp een onderzoek uitvoerde naar 
de te nemen maatregelen om dergelijke ramp in de toekomst te vermijden; 

Gelet op het overleg dat ingevolge dit onderzoek werd opgestart met de hogere 
overheden, als beheerders van die waterlopen waar problemen vastgesteld werden te komen tot 
snelle en adequate oplossingen; 

Gelet op het overleg van 16 mei laatstleden met de afdeling Water; 

Gelet op het verslag van dit overleg van ir. K. Leliaert van 18 mei 2006; 

Gelet op de reacties op dit verslag van de heer Gemeentesecretaris van 19 mei 2006; 

Overwegende dat de resultaten van dit overleg niet zullen leiden tot een snelle en 
adequate oplossing van de overstromingsproblematiek ten aanzien van de woningen in de 
Mandelstraat; 

Overwegende dat, volgens de rechtsleer, een overheid als nalatig wordt beschouwd, 
wanneer zij, geplaatst voor een ernstig gevaar voortkomende uit een bijzonder gevaarlijke situatie 
die de openbare orde, veiligheid of gezondheid bedreigt, niet de noodzakelijke maatregelen neemt 
om dat gevaar te doen ophouden; dat de afdeling Water, afdeling van de VMM (intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon) als nalatig beschouwd kan worden aangezien zij 
niet onverwijld de noodzakelijke maatregelen nemen om dat gevaar te doen ophouden en aldus in 
gebreke blijft; 

Gelet op art. 135 van de Gemeentewet; 

Gelet op de vraag tot hoogdringende behandeling van dit agendapunt, gevraagd door 
het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat het ontwerp van beslissing ter zitting aan de raadsleden overhandigd 
werd; 

Overwegende dat de heer Burgemeester ter zitting de aard van de beslissing aan de 
raad toelichtte; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Over te gaan tot behandeling van onderstaand punt bij hoogdringendheid. 

De Raad, 
Gelet op het in gebreke blijven van de afdeling Water bij het nemen van maatregelen 

ter vrijwaring van de woningen in de Mandelstraat tegen overstroming door de Mandel; 



Vervolg zitting van 23 mei 2006 
 

 

Overwegende dat het risico op zware regenval die tot overstroming leidt in de 
betrokken straat reëel is; 

Overwegende dat het daarom dringend noodzakelijk is dat de gemeente in de plaats 
treedt van de afdeling Water om de nodige maatregelen te treffen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De heer Burgemeester te machtigen tot het nemen van maatregelen ter vrijwaring 
van de bevolking tegen overstroming door de Mandel. 

artikel 2: De afdeling Water in gebreke te stellen. 

artikel 3: Aan de heer Burgemeester de opdracht te geven de kosten en geleden schade 
terug te vorderen bij de aansprakelijke. 

De heer Pillen, raadslid, wijst erop dat als de gemeente maatregelen neemt ter vrijwaring van de 
woningen in de Mandelstraat tegen overstroming, zij erop moet letten dat deze maatregelen geen 
ongewenste gevolgen hebben voor andere woningen. 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


