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OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Verkiezing van 1 raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ingevolge het 
ontslag van de heer Jan Coucke, zonder opvolgers 

De Raad, 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 en het decreet van 7 juli 2006, betreffende de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 17; 

Overwegende dat de heer Jan Coucke op 16 juli 2008 niet meer ingeschreven was in 
de gemeente Ingelmunster en daarom niet langer voldeed aan de verkiesbaarheidsvereisten; 

Overwegende dat Jan Coucke niet meer beschikt over opvolgers; 

Gelet op de akte van voordracht ondertekend door de leden van de fractie CD&V, 
waarbij mevrouw Fierens Stephanie als effectief en Himpe Ilse en Corselis Maria, als eerste en 
tweede opvolger werden aangewezen en door middel van hun handtekening deze voordracht 
aanvaard hebben; 

Gelet op art 13bis van de OCMW-wet dat stelt dat de OCMW-raad samengesteld moet 
zijn uit personen met verschillend geslacht en dat daartoe, voor de verkiezing van de OCMW-
raadsleden op de installatievergadering van de gemeenteraad, een dubbele voordracht dient te 
gebeuren; 

Overwegende dat bij vervanging van een werkend lid dit niet meer aan de orde is; 

Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor mevrouw Fierens Stephanie 
vervuld zijn; 

Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor mevrouw Himpe Ilse vervuld 
zijn; 

Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor mevrouw Corselis Maria 
vervuld zijn; 

Overwegende dat mevrouw Fierens Stephanie verkozen verklaard kan worden 
overeenkomstig art. 17 van de OCMW-wet; 

NEEMT AKTE:  

artikel 1: Van de verkiezing van mevrouw FIERENS Stephanie als werkend lid van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn en haar kandidaat-opvolgers in de orde van hun 
voordracht. 

artikel 2: Stelt vast dat het werkend lid zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bepaald door de wet van 8 juli 1976. 



artikel 3: Deze beslissing zal in twee afschriften samen met alle nodige bewijsstukken, 
overeenkomstig artikel 10 van het OCMW-Decreet van 7 juli 2006 en artikel 12 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de 
voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk 
welzijn onverwijld met een aangetekende brief naar de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen worden gezonden. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    2   Formatie van het gemeentepersoneel – aanpassing 

De Raad, 
Gelet op art. 103 en 104 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 25 september 2007 tot vaststelling 
van de personeelsformatie na wijziging; 

Overwegende dat de personeelsformatie van het gemeentepersoneel werd vastgesteld 
als volgt: 

Gemeentepersoneel A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7   

Stafmedewerker Communicatie (niv. A) (soc. Maribel) 1   

Stafmedewerker Financiën (niv. A)  1  

Stafmedewerker Personeel, OO en Archiefbeheer (niv. A) 1   

Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige financiën 1   

Deskundige burgerzaken   1 

Deskundige RO   1 

Deskundige GIS 1   

Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar (niv. A) 1   

Administratief hoofdmedewerker  2  

Milieuambtenaar (niv. B) 1   

Industrieel Ingenieur 1   

Preventie-adviseur (niv. A) 1   

Deskundige werkleiding 1   

Technisch medewerker 3   

Technisch assistent 8   

Technisch beambte 7,5   

Diensthoofd Vrije Tijd (niv. A) 1   

Sportfunctionaris (niv. B) 1   

Jeugd- en Cultuurconsulent (niv. B) (contr.) (soc. Maribel) 1   

Sportpromotor (niv. C) (contr.)  1  

Sportpromotor (niv. B) (contr.)   1 

Animator (niv. C) (contr.) 1   



 

 

Busbegeleider (niv. E) (contr.) 1   

Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

Collectieverzorger 1   

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen A B C 

Administratief medewerker (soc. Maribel) 1   

Animator (niv. C) (soc. Maribel) 1   

Technisch assistent (gesco) 3   

Technisch beambte (gesco) 13   

Kabinets- en fractiepersoneel A B C 

Kabinetsmedewerker (niv. A) 0,5   

Overwegende dat volgende wijzigingen in de formatie ter goedkeuring werden 
voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting op 24 juni 2008: 

Dienst grondgebied: 

Tengevolge van de nakende ontvoogding van de gemeente Ingelmunster op vlak van de verlening 
van stedenbouwkundige vergunningen, wordt de functie ter vervanging van een administratief 
hoofdmedewerker (C4-C5) niet langer geblokkeerd. Hierdoor kan na goedkeuring van de 
personeelsformatie meteen overgegaan worden tot de aanwerving van een deskundige ruimtelijke 
ordening (B1-B3/C4-C5). Daarnaast wordt een extra administratief medewerker voorzien, die wel 
geblokkeerd wordt door de uitdovende functie van administratief hoofdmedewerker, dit om de 
dienstverlening van de dienst grondgebied verder optimaal te laten verlopen na de ontvoogding. 
Deze wijzigingen werden reeds verrekend in het budget 2008. 

Dienst openbare werken en patrimonium: 

Ter ondersteuning van de industrieel ingenieur en in het kader van de dorpskernhernieuwing, 
wordt een deskundige technische diensten (B1-B3) voorzien. De wijzigingen voor de dienst 
openbare werken en patrimonium werden reeds verrekend in het budget 2008. 

Dienst vrije tijd: 

Er wordt een functie voorzien van bibliothecaris op niveau B1-B3 (na het recent doorschuiven van 
de bibliothecaris niveau B4-B5 naar diensthoofd). In cel ‘jeugd en cultuur’ wordt de functie van 
jeugd- en cultuurconsulent vervangen door de functie van cultuurconsulent (B1-B3); en dit in het 
kader van het instappen in het Cultuurdecreet. Voor de sportdienst wordt een extra sportpromotor 
in het contractueel kader voorzien (sociale maribel); de aanvraag hiervoor werd in mei 2008 
ingediend. Deze extra functie wordt voorzien om aan de toenemende werkdruk binnen de 
sportdienst een antwoord te kunnen bieden. Tenslotte, gelet op het belang van de administratieve 
ondersteuning binnen de dienst vrije tijd en gelet op de noodzaak van tenminste één 
sportpromotor binnen de cel ‘sport’, wordt de functie administratief medewerker en de bestaande 
functie sportpromotor overgebracht van het contractueel naar het statutair kader. Deze 
wijzigingen, met uitzondering van het al dan niet bekomen van een extra sportpromotor in het 
kader van de sociale maribel, werden verrekend in het budget 2008. Bij een eventuele toekenning 
van een sportpromotor in het kader van de sociale maribel, zal deze wijziging in de 
personeelsbegroting aan de raad worden voorgelegd naar aanleiding van de tweede 
budgetwijziging van 2008. 

Gelet op de goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2008 in zitting van 29 
januari 2008; 

Gelet op het voorstel van de eerste wijziging van het budget voor het boekjaar 2008, 
voorgesteld aan de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2008, waar de ontbrekende middelen 
werden voorzien, waardoor de financiële haalbaarheid van de wijziging aan de personeelsformatie 
bevestigd is; 

Overwegende dat het begrotingsresultaat voor 2008 voldoende ruimte biedt om de 
niet ingerekende wijziging (sportpromotor sociale maribel), ten bedrage van ongeveer 1.500 euro, 
te financieren; 



 

 

Overwegende dat uit het meerjarig financieel beleidsplan kan afgeleid worden dat deze 
niet ingerekende wijziging ook in de toekomst financieel draagbaar blijft; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan het geldelijk statuut als gevolg van de 
wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan bijlage 2 (evaluatiecriteria) van het 
personeelsstatuut als gevolg van de wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan de lijst van beoordelaars per dienst als 
gevolg van de wijzigingen in de formatie; 

Overwegende dat de formatie van het gemeentepersoneel aangepast dient te worden 
in overeenstemming met artikel 5, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 
2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelformatie, de rechtspositieregeling en 
het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en conform art. 103 en 104 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat op deze manier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de 
statutaire en contractuele personeelsleden, 

Gelet op het advies van het Managementteam van 2 juni 2008; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 28 mei 
2008; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoger Overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 23 mei 2008; 

Overwegende dat geen inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht aan de formatie 
van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 24 juni 2008; 

Gelet op de onthouding van de fracties van de Brug, het VB en de SP.a; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, na 
aanpassing conform art. 5, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
december 2007 en conform art. 103 en 104 van het Gemeentedecreet, als volgt: 

Statutair gemeentepersoneel FTE 

Secretaris 1 

Ontvanger/Financieel beheerder 1 

Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Deskundige netwerk- en IT-beheer (B1-B3/C4-C5) 1 

Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 

Bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 

Deskundige burgerzaken (B1-B3/C4-C5) 1 

Deskundige boekhouden (B1-B3) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 8 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 

Stedenbouwkundig en duurzaamheidsambtenaar (A1a-A3a) 1 

Deskundige GIS (B1-B3) 1 

Deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3/C4-C5) 1 

Milieuambtenaar (B1-B3) 1 

Industrieel ingenieur (A1a-A3a) 1 



 

 

Deskundige technische diensten (B1-B3) 1 

Deskundige werkleiding (B1-B3/C4-C5) 1 

Technisch medewerker (C1-C3) 3 

Technisch assistent (D1-D3) 7 

Diensthoofd vrije tijd (A1a-A3a) 1 

Bibliothecaris (B1-B3) 1 

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 

Collectieverzorger (D1-D3) 1 

Cultuurconsulent (B1-B3) 1 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1 

Sportpromotor (B1-B3) 1 

Uitdovend statutair gemeentepersoneel FTE 

Stafmedewerker financiën (A1a-A3a) 1 

Administratief hoofdmedewerker (C4-C5) 2 

De functie van stafmedewerker financiën (A1a-A3a) dooft uit na het vacant komen 
van de functie van ontvanger/financieel beheerder; de functies administratief 
hoofdmedewerker (C4-C5) blokkeren de functies van deskundige burgerzaken (B1-
B3/C4-C5) en administratief medewerker (C1-C3). 

artikel 2: Op basis van art. 104, § 2, 5° van het Gemeentedecreet worden volgende 
contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die 
hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Technisch assistent (D1-D3) 1 

Technisch beambte (E1-E3) 1 

Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 

Busbegeleider (E1-E3) 1 

artikel 3: Op basis van art. 104, § 3 van het Gemeentedecreet wordt volgende contractuele 
functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om 
te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester en de 
schepenen: 

Contractueel kabinetspersoneel FTE 

Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 

artikel 4: De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering 
van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: 

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE 

Technisch assistent gesubsidieerd contractueel (D1-D3) 3 

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 13 

Jeugdanimator sociale maribel (C1-C3) 1 

Sportpromotor sociale maribel (B1-B3) 1 

artikel 5: De bijlage ‘geldelijk statuut’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 1. 



 

 

artikel 6: De bijlage ‘evaluatiecriteria’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 2. 

artikel 7: De lijst van beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage 3. 

 

BRANDWEER 

    3   Hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone Midden-West-Vlaanderen 

De Raad, 
Gelet op de wet van 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 

10 bis, ingevoegd bij de wet van 28 februari 1999; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende voor de vredestijd, 
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de 
hulpverlening in geval van brand, inzonderheid art. 14 en 15; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten 
inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones; 

Gelet op het ministerieel besluit van 14 april 1999 tot vaststelling van de minimale 
inhoud van de hulpverleningsovereenkomsten die opgesteld worden binnen de 
hulpverleningszones; 

Gelet op het besluit van 4 mei 2000 van de Minister van Binnenlandse Zaken waarbij 
de geografische uitgestrektheid wordt vastgesteld van de hulpverleningszones van West-
Vlaanderen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2000, waarbij beslist werd om toe te 
treden tot de hulpverleningszone Midden West-Vlaanderen; 

Gelet op de voordracht op datum van 25 oktober 2001 van het beheerscomité van de 
hulpverleningszone, om een hulpverleningsovereenkomst af te sluiten en de 
gemeenteraadsbeslissing van 17 september 2002, houdende goedkeuring van voormeld ontwerp; 

Gelet op de voordracht op datum van 21 juni 2007 van het beheerscomité van de 
hulpverleningszone, om de hulpverleningsovereenkomst van 25 oktober 2001 te wijzigen in de 
huidige, in bijlage opgenomen, hulpverleningsovereenkomst; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone Midden West-
Vlaanderen, waarvan de vrijwillige gemeentelijke brandweerdienst van 
Ingelmunster deel uitmaakt, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit wordt overgemaakt aan het beheerscomité van de hulpverleningszone 
Midden West-Vlaanderen. 

 





















 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

    4   Goedkeuring akte van overdracht zonder beding van prijs van gronden zijnde 
wandelpad met groenzone, grenzend aan de West-, Doel-, K. Cardijn- en Z. 
Coopmanstraat, aan de gemeente Ingelmunster 

De Raad, 
Overwegende dat het nog noodzakelijk is dat het wandelpad met groenzone, palend 

aan de West-, Doel-, K. Cardijn- en Z. Coopmanstraat, dat nog in eigendom was van de weduwe 
Maelfait-Vervenne Monique en Consoorten, over te dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor opname 
ervan in het openbaar domein van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt op 7 februari 2008 door dhr. P. 
Demyttenaere, Landmeter-Expert te Lendelede; 

Gelet op het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De akte van 23 juni 2008 (repertorium nummer 477/2008), houdende overdracht, 
zonder beding van prijs, door de weduwe Maelfait-Vervenne Monique en 
Consoorten van 17 a 26 ca grond, dienstig als wandelpad met groenzone, palend 
aan de West-, Doel-, K. Cardijn- en Z. Coopmanstraat, gekadastreerd in de sectie A 
nummer 670P, wordt goegekeurd. 

artikel 2: De inname wordt van openbaar nut verklaard, voor opname ervan in het openbaar 
domein van de gemeente. 

 
    5   Goedkeuring akte van overdracht zonder beding van prijs van gronden met 
infrastructuur, dienstig als wegenis, gelegen nabij de Kleine Weg door de W.V.I. aan de 
gemeente Ingelmunster 

De Raad, 
Overwegende dat het ingevolge de aanleg van het bedrijventerrein Ringzone 

noodzakelijk is de gronden met infrastructuurwerken, dienstig als wegenis,door de W.V.I. over te 
dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor opname 
ervan in het openbaar domein, meer bepaald de wegenis; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt op 17 november 2006 door dhr. P. 
Demyttenaere, Landmeter-Expert te Lendelede; 

Gelet op het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De akte van 9 juni 2008, houdende overdracht, zonder beding van prijs, door de 
W.V.I. van 38 a 06 ca grond met infrastructuurwerken, dienstig als wegenis, 
gelegen nabij de Kleine Weg, gekadastreerd in de sectie B zonder nummer (vroeger 
deel van de nrs. 436D, 436C en 414H2), wordt goegekeurd. 

artikel 2: De inname wordt van openbaar nut verklaard, voor opname ervan in het openbaar 
wegenis van de gemeente. 

 



 

 

VERKEER 

    6   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van 
een tonnagebeperking in de Krekelstraat te Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6 § 1 X; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering  van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 
28 juni 2007; 

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de artikels 42§3, 43§2,2° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat de Krekelstraat door het zwaar vervoer veelvuldig als sluipweg 
wordt gebruikt; 

Overwegende dat de infrastructuur van de Krekelstraat niet geschikt is voor dergelijk 
zwaar vervoer; 

Overwegende dat het invoeren van een tonnagebeperking zich opdringt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De toegang voor bestuurders van motorvoertuigen, gebruikt voor het vervoer van 
zaken, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton, uitgezonderd 
laden en lossen, wordt verboden in de hiernavermelde straat: 
 Krekelstraat 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel 
van verkeersborden C23 met opschrift “7,5 t”en onderbord “uitgezonderd laden en 
lossen”. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

artikel 5: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de heer  zonechef van de 
politiezone MIDOW. 

 
    7   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 
in de Mandelstraat te Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6 § 1 X; 



 

 

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 
28 juni 2007; 

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de artikels 42§3, 43§2,2° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat deze herinrichting kadert in uitvoering van het mobiliteitsplan met 
betrekking tot zone 30 in woonwijken te Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In de hiernavermelde straat wordt er een zone ingesteld met een 
snelheidsbeperking tot 30 km per uur 
- Mandelstraat: volledig 
 
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden 
F4a/F4b. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

artikel 4: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 

SOCIALE ZAKEN 

    8   Seniorenraad - Goedkeuring statuten 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de vorige statuten van de gemeentelijke seniorenraad dateren uit 

1973 en dat er dringend een behoefte was om deze aan te passen aan de huidige tijdsgeest; 

Gelet op de goedkeuring van de statuten op de gemeentelijke seniorenraad van 16 
juni 2008; 

Gelet op het ontwerp van statuten in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden goedgekeurd. 

 











 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 5 september 2008 

Vergoeding aan bedrijven bij hinder 

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

Zoals iedereen wellicht weet zijn infrastructuurwerken allerhande absoluut noodzakelijk. Voor het 
modern houden van de gemeente, voor de verkeersveiligheid, om wateroverlast te voorkomen, … 
kortom om een betere gemeente te creëren. Wellicht weet iedereen ook dat bij werkzaamheden 
hinder ontstaat. Voor particulieren, voor minder mobiele mensen en voor mensen die in het 
‘getroffen’ gebied hun boterham moeten verdienen. Ons voorstel gaat over die laatste categorie. 
Naast een trits van andere mogelijkheden, bestaat bij zware hinder voor KMO’s de mogelijkheid om 
een inkomenscompensatievergoeding te krijgen. Die wordt uitgekeerd als de KMO in kwestie de 
deuren sluit gedurende de werken. Bij zware hinder dus. Het Vlaams Belang Ingelmunster zou het 
een goed idee vinden om, van de gemeente uit, de mensen die deze vergoeding krijgen, en zich 
dus genoodzaakt zien tijdelijk te sluiten, een extra subsidie toe te kennen. Nu bedraagt de 
vergoeding immers maar 44,2 euro per dag. Dat is uiteraard te weinig om én alle kosten van het 
handelspand en de zaak verder te kunnen betalen, én van te kunen leven. Daarom ook dat vele 
handelaars met de moed in de schoenen toch hun zaak verder openhouden, hoewel het sop 
eigenlijk de kolen niet waard is, en het voortbestaan van hun zaak in gevaar wordt gebracht.  
Zeker met de dorpskernhernieuwing in het achterhoofd stellen wij voor om handelaars die 
‘genieten’ van de inkomenscompensatievergoeding een substantiële extra steun te geven en het 
bedrag, van de gemeente uit, te verdubbelen. Zo krijgen handelaars dan toch 88 euro per dag. Wij 
zijn er zeker van dat handelaars de deuren maar zullen sluiten tijdens werken als ze echt geen 
andere mogelijkheid mee zien, als allerlaatste redmiddel. U hoeft dan ook geen stormloop op die 
subsidie te verwachten. Maar het zou wel een uitweg kunnen betekenen voor mensen die in de 
toekomst hun zaak tegen beter weten in openhouden. 
Graag kreeg het Vlaams Belang dan ook antwoord op volgende vragen. 
Kan u kort schetsen op welke manier de handelaars kunnen rekenen op financiële steun bij bvb. 
wegeniswerken op Federaal, Vlaams en Provinciaal vlak? 
Heeft Ingelmunster de intentie om op ons voorstel in te gaan en de gedupeerde handelaars een 
extra vergoeding te geven (of bestaat er reeds een dergelijk gemeentebesluit)? 
Is Ingelmunster bereid een infosessie te organiseren om de handelaars op de hoogte te stellen op 
welke subsidies ze kunnen aanspraak maken? 
Werd er reeds nagedacht om een ambtenaar aan te stellen die handelaars wegwijs kan maken in 
deze complexe materie? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Alhoewel de doelstellingen van deze wetgeving zeer nobel waren, met name proberen om 
zelfstandigen en handelaars, die getroffen worden door openbare werken, waardoor hun 
activiteiten of de bereikbaarheid van de zaak belemmerd worden en daardoor inkomensverlies 
lijden, bij te staan, heeft de praktische uitwerking volledig zijn doel gemist. Amper 155 handelaars 
op een totaal van 589 steden en gemeenten hebben sinds de invoering van de wet Dedecker een 
schadevergoeding ontvangen, en werd er gemiddeld 1.775 euro uitbetaald. Verleden week 
tenandere heeft de Minister van Middenstand Mevrouw Sabine Laruelle een initiatief aangekondigd 
om in te toekomst een betere vergoeding te kunnen garanderen. Wij zullen met het schepencollege 
dit initiatief met veel aandacht opvolgen. 
Reeds voor de wet Dedecker een feit werd, ging de gemeente Ingelmunster uit van een volledig 
andere aanpak, gestuurd door een onderling overleg tussen gemeente en getroffen burgers, 
bedrijven, zelfstandigen of handelaars en een specifieke aanpak van het werk zelf. 
Per definitie is het zo dat openbare werken hinder meebrengen en dus overlast en ongenoegen. 
Wegnemen is niet mogelijk, verzachten wel. 
Hoe gaan we te werk? 
Op de eerste plaats wordt bij de planning van de werkzaamheden rekening gehouden met de 
mogelijke hinder met het doel deze te beperken of te spreiden. Hiertoe worden reeds contacten 
gelegd met rechtstreeks betrokkenen. Eens het ontwerp klaar is wordt steeds een algemene 
infovergadering gehouden voor de betrokkenen. Tijdens deze vergadering wordt duidelijk 



 

 

aangegeven wie de bevoegde contactpersonen zijn, zowel bij aannemers als gemeente, teneinde 
bij problemen te weten bij wie men terecht kan. Tijdens de uitvoering is er een permanentie voor 
betrokkenen om problemen te melden, waarmee, in de mate van het mogelijke rekening wordt 
gehouden. Daarenboven worden bij grote ingrijpende werken, waarvan we er in de nabije 
toekomst een aantal zullen krijgen, specifieke maatregelen getroffen naar bedrijven, zelfstandigen 
en handelaars toe op vlak van signalisatie, fasering van werken en specifieke mogelijkheden op 
vraag van de betrokkenen (vb. verkoop bakkerij in container). 
Wij zijn van oordeel dat dergelijke aanpak op maat van de betrokkenen meer loont. Wij zullen dan 
ook verder op deze wijze doorgaan, en zullen nauwgezet de betrokken handelaars in de 
noodzakelijke initiatieven betrekken. 

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 Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 5 september 2008 

Overlast 

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

Iedereen is het er over eens dat overlast een ‘containerbegrip’ is. Het fenomeen ‘overlast’ wordt 
niet als dusdanig in de wetgeving opgenomen en omvat tal van misdrijven die onder hun specifieke 
wettelijke omschrijving worden geregistreerd in de politiestatistieken. Daardoor is het quasi 
onmogelijk om aan de hand van de geregistreerde criminaliteit een overlastbeeld te bekomen. 
Naast deze objectieve component heeft overlast ook een belangrijke subjectieve component: ‘de 
tolerantiegrens van het individu of de gemeenschap’. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste 
overlastfenomenen in de Provincie West-Vlaanderen werd een enquête gehouden onder de 
burgemeesters. Aan hen werd gevraagd welke de top 5 van overlastfenomenen was in hun 
gemeente. Er werd tevens gepeild naar de geografische spreiding van deze fenomenen, de 
spreiding in tijd en de impact op het veiligheidsgevoel. 
Graag kreeg het Vlaams Belang dan ook antwoord op volgende vragen. 
Kan de burgemeester deze raad zijn top 5 van overlastfenomenen meedelen? 
Wat hebt u geantwoord op de vraag naar geografische spreiding, de spreiding in tijd en het impact 
op het veiligheidsgevoel? 
Welke zijn de initiatieven die zullen genomen worden om die fenomenen aan te pakken? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Vooreerst wil ik u melden dat het niet mijn gewoonte is om mee te werken aan enquêtes, 
opiniepeilingen en allerlei onderzoeken. 
Wat betreft de overlastfenomenen binnen onze politiezone is het zo dat de burgemeesters van de 
zone eenparig volgende overlastfenomenen hebben weerhouden in het zonaal veiligheidplan: 

- inbraken (woningen – bedrijven – openbare gebouwen) 
- diefstallen 
- verkeersveiligheid 
- drugsfeiten 
- vandalisme 

Door de politiediensten en de gerechtelijke diensten, alsook door de magistratuur, zal alles in het 
werk worden gesteld om prioritair deze zaken aan te pakken. Daarbij wil ik u melden dat de 
criminaliteitsgraad in onze politiezone nog steeds de laagste is van het gerechtelijk arrondissement 
Kortrijk, en ook ver buiten dit arrondissement bij de laagste scores valt. 

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

 



 

 

    3   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 5 september 2008 

Snelloket 

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

Wie zijn portefeuille verliest, moet vandaag een lastige administratieve procedure doorlopen bij de 
politie, het gemeentehuis en de ziekenfondsen voordat hij opnieuw over zijn/haar identiteitskaart, 
rijbewijs en SIS-kaart beschikt. Op initiatief van de staatssecretaris voor Administratieve 
Vereenvoudiging is het voor gemeenten mogelijk geworden een ‘snelloket verlies portefeuille’ op te 
richten. Daar kan de burger in één beweging het verlies van e-ID, rijbewijs en SIS-kaart aangeven 
en binnen de vijf dagen nieuwe documenten krijgen. Dit bespaart de burger heel wat tijd en 
nutteloze verplaatsingen. Blijkbaar bestaat er nog geen dergelijk snelloket binnen de politiezone 
MIDOW. Onze contactpersoon bij politie MIDOW verklaarde dat er momenteel nog steeds op de 
traditionele (lees: trage) manier wordt gewerkt. Invullen document en afwachten. 
Graag kreeg het Vlaams Belang dan ook antwoord op volgende vraag. 
Kan onze gemeente aandringen om toch werk te maken van een snelloket? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag zal overgemaakt worden aan de politiezone MIDOW, maar anderzijds moeten we stellen 
dat aangifte van verloren of gestolen papieren gekoppeld is aan een wettelijke procedure, die zijn 
tijd nodig heeft. 
Daarnaast kunnen wij u melden dat op zeer korte termijn een e-loket geïnstalleerd wordt waarbij 
voor toepassingen van de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking de mensen de kans zullen krijgen om 
bepaalde aanvragen via dit e-loket te realiseren, waardoor ze niet langer verplicht zijn zich naar 
het gemeentehuis te begeven. 
Zowel de politiediensten als onze gemeentelijke diensten stellen alles in het werk om de burger die 
te maken heeft met het door u gestelde probleem, zo goed en zo spoedig mogelijk te helpen. Ik 
ben overtuigd dat uw contactpersoon, waarnaar u verwijst, zich hiervoor ook ten volle zal inzetten 
en de benadeelden zo goed mogelijk zal helpen. 

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

 
    4   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 5 september 2008 

E-post 

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

Tegenwoordig hecht men vaak dezelfde waarde aan een e-mail als aan een fax of een brief. Voor 
heel wat burgers is de drempel lager wanneer ze een mailtje kunnen sturen in plaats van letterlijk 
een pen ter hand te moeten nemen. E-mail is even belangrijk als de meer klassieke vormen van 
communicatie en verdient dus dezelfde behandeling: netjes opgeslagen en onmiddellijk 
consulteerbaar. Dit is niet altijd even eenvoudig. De explosieve toename van het e-mailverkeer 
veroorzaakt heel wat problemen: groei van het aantal servers en databases, quota voor 
gebruikers, verplicht opschonen van de e-mailbox en problemen met het beheer, back-up en 
restore. 
Graag kreeg het Vlaams Belang dan ook antwoord op volgende vragen. 
In welke mate is de gemeente wettelijk ertoe verplicht om e-mail digitaal te archiveren en volgens 
welke voorwaarden (termijn, raadpleegbaarheid,…)? 
Archiveert de gemeente momenteel e-mails en zo ja, alle e-mails of enkel van bepaalde afzenders 
en/of geadresseerden? Hoe gebeurt de archivering? Van welk materiaal (hard- en software) maakt 
de gemeente gebruik om de e-mails te archiveren? 
Houdt de gemeente ook een digitaal archief bij wat betreft alle communicatie die ze heeft gevoerd 
via de gemeentelijke website? Is het ook hier niet verplicht te archiveren, aangezien het gaat om 



 

 

communicatie naar de burger toe? 
Indien er momenteel geen sprake is van een (georganiseerd en uniform) digitaal archief, verneem 
ik hiervan graag de motivatie. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

U hebt over deze materie een klacht ingediend bij de heer gouverneur. Zoals vereist heeft de 
gemeente haar standpunt over deze klacht aan de heer gouverneur overgemaakt. Dit standpunt 
hield in dat de richtlijnen die Minister Van Grembergen indertijd over de behandeling van mails 
heeft uitgevaardigd, in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Daarom passen wij het principe toe dat 
mails die gericht zijn aan gemeente@ingelmunster.be behandeld worden zoals briefpost gericht 
aan het College van Burgemeester en Schepenen (het enige officiële kanaal waarbij mensen zich 
per brief tot de gemeente kunnen richten volgens het Gemeentedecreet). Alle overige 
mailberichten worden beschouwd als telefonische berichten en worden dus niet geregistreerd. 
Naast het formuleren van dit standpunt vroeg de gemeente Ingelmunster ook hoe de diensten van 
de heer Gouverneur in de Provincie dit probleem oplossen, aangezien de richtlijnen van Minister 
Van Grembergen ook voor hen van toepassing zijn en wellicht dezelfde problemen stellen. 
Wij wachten, wellicht net als u, nog altijd op een reactie hierop. 
Wat het registreren en archiveren van documenten betreft, zullen de op heden gebruikte 
technieken in de toekomst wellicht nog veel effectiever en efficiënter kunnen. De gemeente 
Ingelmunster zal inzake digitaal archiveren nauwgezet alle ontwikkelingen blijven volgen, en de 
eventuele wettelijke richtlijnen terzake binnen de budgettaire mogelijkheden zo snel mogelijk 
toepassen. 

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

 
    5   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 5 september 2008 

Opvolging van vragen en tussenkomsten 

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

Onze Vlaams Belang-fractie deed haar intrede in de Ingelmunsterse gemeenteraad tijdens de 
zitting van 2 januari 2007. Zowel vriend als vijand keek nieuwsgierig uit naar wat wij, als vreemde 
eend in de bijt, zouden presteren in een landelijke gemeente als Ingelmunster. Ondertussen zijn 
we 16 gemeenteraadszittingen verder en onze Vlaams Belang-tandem Blondeel-Barbary mag met 
een gerust hart terugblikken op een actieve maar vooral constructieve manier van oppositie 
voeren. Momenteel breng ik mijn honderdste agendapunt, wat nogmaals bewijst dat wij onze 
kiezers zeker niet teleurgesteld hebben. Als we 100 extra agendapunten delen door 16 
gemeenteraadszittingen dan kunnen we besluiten dat onze fractie gemiddeld 6 extra toegevoegde 
punten per zitting naar voor schuift. En hierbij vernoemen we dan nog niet eens onze talloze 
tussenkomsten op de punten die de meerderheid op de agenda plaatst of onze vele schriftelijke 
vragen! Jammer genoeg kunnen we niet over dezelfde ijver praten bij sommige andere 
gemeenteraadsleden. Zetelen in de gemeenteraad is immers veel meer dan gewoon stilzwijgend of 
indommelend de vergaderingen bijwonen! Het was immers al van in het begin onze betrachting 
geweest om druk werk te maken van ons mandaat dat we uit handen van de kiezer kregen. Na 
honderd extra agendapunten besloot ik dan maar om eens alle verslagen na te lezen en te 
controleren of de meerderheid van haar woord was. Op verschillende vragen werden we blijkbaar 
met een kluitje het riet in gestuurd. Daarom vragen we ze in dit ‘jubileumnummer 100’ nog eens 
opnieuw. 
Tijdens de gemeenteraadszitting van juni 2007 hebben we de meerderheid bevraagd over de 
aanwerving van stadswachters. De voorzitter antwoordde toen dat er een overeenkomst afgesloten 
werd met de federale overheid om voor de vijf MIDOW-gemeenten vijf stadswachten aan te 
werven. Eind februari 2007 vond een eerste examensessie plaats op basis waarvan 2 aanwervingen 
werden gedaan (voor Meulebeke en Wielsbeke). Eind maart 2007 werd een tweede examensessie 
georganiseerd om de resterende drie vacatures te kunnen invullen. Deze tweede sessie leverde 
geen enkele laureaat op. Het probleem zat hem, volgens de voorzitter, in het feit dat er 
onvoldoende kandidaten waren onder de 26 jaar die voor deze functie in aanmerking komen. 



 

 

Daarom werd aan de Minister gevraagd een uitzondering te bekomen en ook kandidaten ouder dan 
45 te mogen toelaten. Deze uitzondering werd door de Minister geweigerd. Er werd ons tijdens 
diezelfde zitting verklaard dat er eind juni 2007 opnieuw een poging zou ondernomen worden. Wat 
zijn de resultaten van die derde poging? 
Tijdens de gemeenteraadszitting van september 2007 stelde ik een vraag over de overlast die 
veldkanonnen met zich meebrengen. In diezelfde vraag stelde ik meteen voor om de veldkanonnen 
aan bepaalde beperkingen te laten voldoen. Toen kreeg ik als antwoord dat ons voorstel zou 
overgemaakt worden aan de korpsleiding van de politiezone MIDOW om zo een eenvormige 
regelgeving voor de vijf gemeenten te zorgen. Tot op heden hoorden we hierover niks meer. Hoe 
zit dat nu met ons voorstel? 
Tijdens de gemeenteraadszitting van september 2007 stelde ik een tweewekelijkse papierophaling 
voor. Nu gebeurt dit slechts één maal per maand. Ook toen kreeg ik een kort antwoord: ‘Uw vraag 
zal worden doorgestuurd aan IVIO’. Het antwoord mochten we tot op heden nog altijd niet 
ontvangen? 
Op 20 februari 2008 stuurde ik een schriftelijke vraag m.b.t. het plaatsen van asbakken aan de 
ingang van openbare gebouwen. Nu er in alle openbare gebouwen een algemeen rookverbod is, 
zou het immers handig zijn mocht er aan de ingang van dergelijke gebouwen een asbak staan. Aan 
de ingang van het gemeentehuis stond die er in ieder geval niet. Ook daar kregen we zoveel 
maanden na datum nog steeds geen antwoord op. 
Zal de meerderheid er in de toekomst voor zorgen dat vragen uit de gemeenteraad beter 
opgevolgd worden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wat de stadswachten betreft kunnen wij melden dat er geen voldoende aantal kandidaten werden 
gevonden die geschikt waren voor deze functie en tevens voldeden aan de leeftijdsvereiste om 
voor subsidie in aanmerking te komen binnen de periode gesteld door de Minister van 
Binnenlandse Zaken. Zoals onderling binnen de politiezone afgesproken werden enkele 
stadswachten die wel konden worden aangeworven met subsidie van de federale overheid, ingezet 
in enkele andere gemeenten van de politiezone, en voor de periode dat het project loopt. Niet in 
Ingelmunster wegens een tekort aan geldige kandidaturen, maar Ingelmunster draagt dan ook 
geen kosten. Wat er moet gebeuren, na afloop van het project wanneer de wedden wel ten laste 
komen van de gemeenten, is nog ter overweging. 

Wat de veldkanonnen betreft. Deze materie is meegenomen bij de opmaak van het zonaal 
algemeen politiereglement. Anderzijds, bij klachten over dergelijke fenomenen, bemiddelt de 
gemeente tussen betrokken landbouwers en betrokken klagers, tot nu toe steeds met goed gevolg. 

Wat uw derde punt betreft, kunnen wij melden dat de vraag effectief aan IVIO werd verstuurd en 
een reactie werd gevraagd. Tot op heden behoudt IVIO de maandelijkse ophaalbeurt. 

Wat de asbakken betreft, kreeg de gemeente terzake controle van de daartoe bevoegde 
overheidsdienst. Bij deze controle kreeg de gemeente een positief rapport. 

En tenslotte wat uw 5de vraag betreft. Al bij al stellen wij vast dat we, qua opvolging op uw 99 
tussenkomsten, er slechts 4 zijn waar u deze opvolging in vraag stelt. Dit is een score van meer 
dan 96%, dit is nog altijd grootste onderscheiding, geen slecht cijfer als je het ons vraagt. 

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

 
    6   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 5 september 2008 

EHBO en speelpleinwerking 

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



 

 

Nu de schoolvakantie achter de rug is wil onze Vlaams Belang-fractie de jeugdige medewerkers van 
JADADDE feliciteren voor hun creatieve inzet voor onze Ingelmunsterse kinderen. Zij zorgen er 
immers telkens opnieuw voor dat de kinderen tijdens schoolvakanties oeverloos kunnen genieten 
en ravotten. Hoedje af dus voor deze mensen! Volgens onze informatie bestaat de ‘leiding’ van 
JADADDE uit een ‘hoofdleiding’ met daaronder jongeren die op vrijwillige basis meewerken. 
Graag kreeg het Vlaams Belang dan ook antwoord op volgende vragen. 
Iedereen weet dat een ongeval snel gebeurd is en dan kunnen de eerste minuten na het ongeval 
zeker van tel zijn om ergere gevolgen te vermijden. Klopt het dat enkel de hoofdleiding een cursus 
EHBO genoten heeft en de vrijwilligers niet? 
Indien dit inderdaad zo is, zou het niet aangewezen zijn om de vrijwillige medewerkers een cursus 
EHBO aan te bieden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het op zak hebben van een diploma eerste hulp is voor geen leden van de leiding een verplichting. 
Het wordt bijgevolg ook niet gevraagd aan de leiding als ze wel of niet een EHBO-diploma hebben. 
Immers deze eis zou er voor zorgen dat heel wat kandidaten afhaken voor de job. Maar als iemand 
een basisopleiding animator volgt, zit daar ook meestal een onderdeel eerste hulp in verwerkt, 
zonder dat deze voor EHBO een specifiek attest ontvangt. Diverse organisaties bieden daarnaast 
(meestal gratis) onder verschillende vormen een opleiding eerste hulp aan, al of niet specifiek 
gericht naar jeugdleiders. Het staat de leiding uiteraard vrij deze opleiding te volgen. De 
jeugdraad/jeugddienst richt voor de jeugdverenigingen ook bijkomende vorming in. Omdat ook het 
bestuur van oordeel is dat bij jeugdleiding een basis van eerste hulp nuttig kan zijn, staat via dit 
kanaal, naast diverse andere onderwerpen, ook nu en dan EHBO en brandbestrijding op de agenda. 
Samengevat, het verdient aanbeveling dat niet alleen jeugdleiders, maar veel mensen uit de 
samenleving over een EHBO-brevet zouden beschikken. Een verplichting is het echter niet, ook niet 
voor jeugdleiders en jeugdleidsters. 

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

 
    8   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 11 september 2008 

Receptie naar aanleiding van het kermisvuurwerk 

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

Tijdens de besprekingen van het budget wijst onze Vlaams Belang-fractie steeds weer op de hoge 
bedragen die voorzien zijn voor recepties. Als antwoord krijgen we steevast te horen dat 
Ingelmunster helemaal niet van plan is om te bezuinigen op receptiekosten voor huwelijken en 
jubilea. Onze fractie meent evenwel dat er wel meer recepties en VIP-avondjes worden 
georganiseerd die niks te maken hebben met huwelijken en jubilea. Een goed voorbeeld hiervan is 
de VIP-receptie op het eind van deze maand in de oude kasteelkelder. Het College van 
Burgemeester en Schepenen nodigt immers ter gelegenheid van het vuurwerk (kermis eind deze 
maand) een aantal VIP-genodigden uit op het kasteel om er te genieten van een receptie in de 
oude kasteelkelder. Onze fractie vraagt zich af waarom politici zich op dergelijke volksfeesten 
moeten afzonderen van hun kiezers! Zou het jullie niet sieren om als politicus tussen het volk te 
genieten van het vuurwerk en de sfeer? Zou dit niet een flinke hap uit het budget schelen? Zou het 
niet beter zijn mochten we dergelijke VIP-recepties gewoon afschaffen en dit geld aan een goed 
doel schenken? Door ieder jaar een ander doel te kiezen geven we niet alleen onszelf een goed, 
warm gevoel, maar maken we ook Ingelmunsternaars (die dit geld goed kunnen gebruiken) heel 
gelukkig. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. 
Hoeveel genodigden verwacht het Schepencollege op dit VIP-avondje? Hoeveel centen uit het 
budget werden voorzien voor dit VIP-feestje? Hoeveel geld wordt voor dit VIP-avondje voorzien via 
sponsoring? Indien dergelijke VIP-avondjes in het verleden reeds werden georganiseerd, vragen 
wij ons af hoeveel die gekost hebben. Vindt de meerderheid dat dergelijke VIP-recepties wel 
geoorloofd zijn in een tijd dat het voor heel wat inwoners telkens weer heel wat moeite kost om 
tegen het eind van de maand de financiële eindjes aan elkaar te knopen? 



 

 

De Vlaams Belang-fractie vraagt dan ook de stemming van volgend Vlaams Belang- voorstel: “De 
gemeenteraad van Ingelmunster beslist om niet langer VIP-feestjes te organiseren en is bereid om 
het geld dat hiermee uitgespaard wordt te schenken aan een vzw of goed doel. Voor de editie 2008 
verklaart de gemeenteraad zich bereid om het uitgespaarde geld aan DEN OPTIMIST te schenken. 
Voor de komende edities van het kermisweekend wordt dan een ander goed doel uitgekozen.” 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het is in Ingelmunster nu toch al sinds jaren een traditie dat naar aanleiding van het vuurwerk, 
door de vuurwerkfirma en door het gemeentebestuur samen, een aantal genodigden worden 
uitgenodigd naar de Kasteelkelder. De vuurwerkfirma nodigt een aantal andere stads- en 
gemeentebesturen uit, en anderzijds biedt het ook aan het gemeentebestuur van Ingelmunster de 
kans om naar aanleiding van Ingelmunsterkermis een aantal mensen uit te nodigen. Dit zijn 
ondermeer de gemeente- en ocmw-raadsleden, een aantal externe diensten waarmee wordt 
samengewerkt, en leden van het braderiecomité en feestcomité. Ook de eigenaars van het kasteel 
kunnen zakenrelaties uitnodigen. Zowel voor de vuurwerkfirma als voor de gemeente is dit een 
win-win-situatie. De gemeente kan dank zij de inspanningen van de vuurwerkmakers tegen een 
redelijke prijs een schitterend vuurwerk aanbieden aan duizenden bezoekers, dit in een zeer mooi 
decor van het private kasteelpark dat door de eigenaars daarvoor ter beschikking wordt gesteld. 
Anderzijds is het ook een mogelijkheid tot nuttige contacten. Ook de vuurwerkmakers en de 
kasteeleigenaars kunnen genodigden in een aangenaam kader ontmoeten. Deze ontvangst heeft 
bovendien zeker geen VIP-karakter! Integendeel! De jaarlijks ongeveer 100 tot 150 aanwezigen 
genieten bovendien samen met de andere duizenden bezoekers van het prachtige vuurwerk. 
Anderzijds wil ik u ook melden dat elke gemeente of stad jaarlijks wel één of meer evenementen 
uitbouwt tot dergelijke gelegenheid tot contact. Wekelijks ontvangt het schepencollege 
uitnodigingen tot dergelijke contacten, dit naar aanleiding van een kermis, een wielerwedstrijd, een 
muziekfestival, een paardenkoers, een belangrijke voetbalwedstrijd, enz. Ingelmunster doet dit één 
keer per jaar, en het schepencollege zal dit gebeuren op de maandagavond van de kermis dan ook 
verder zoals in het verleden organiseren, en ondermeer deze ganse gemeenteraad werd hiertoe 
vriendelijk uitgenodigd. Wij hopen u te mogen verwelkomen en duimen voor een mooi 
kermisweekend, met een mooie braderie, met leuke kermisattracties, met veel activiteiten door 
verenigingen en organisaties, en met een prachtig vuurwerk op maandagavond als afsluiter voor 
duizenden Ingelmunsternaren en andere bezoekers uit de regio. 

Alhoewel de stemming werd gevraagd, oordeelt de voorzitter dat dit punt geen aanleiding geeft tot 
een stemming en wordt overgegaan naar het volgende punt op de agenda. 

 
    9   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 18 september 2008 

Bezoek Minister Crevits 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Verhamme, raadslid, die het volgende toelicht. 

Graag had ik wat meer informatie gehad in verband met het bezoek van minister Crevits. Werd er 
met haar gesproken over de gevaarlijke punten op de Ringweg, zoals bijvoorbeeld het kruispunt 
Gentstraat-Ringweg, de middengeleider aan het sportstadion en het aanbrengen van zebrapaden 
ter hoogte van de middengeleider en ter hoogte van de ronde punten. Is er al melding gemaakt 
van de telling die men zou uitvoeren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het doel van het overleg met Minister Crevits was vooral om geplande grote projecten in het kader 
van de dorpskernhernieuwing te bespreken,  en na te gaan of deze projecten haar steun, zowel 
financieel als naar procedure, kunnen wegdragen. Het kruispunt Gentstraat/Ring met 
camerabewaking stond ook geagendeerd, met de herhaling van onze vraag voor het plaatsen van 
een roodlicht-snelheidscamera. Dit dossier werd op vraag van de minister met een herinnering op 
16 september 2008 nogmaals bevestigd bij de dienst Verkeerskunde in Brussel. 
Uw overige punten die u aanhaalt zijn een verantwoordelijkheid voor het Agentschap Wegen en 



 

 

Verkeer en werden na het aanbrengen van uw punten in de gemeenteraad aan hen overgemaakt. 
Er is tot op heden nog geen melding gekomen i.v.m. de uitvoering van de telling of eventuele 
resultaten. Naar aanleiding van het geregeld overleg met AWV worden deze punten dan wel 
telkens op de agenda geplaatst als punten in behandeling, en trachten wij een stand van zaken te 
bekomen. 

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

 
   10   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 
18 september 2008 

Speelplein Sportcentrum 

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

Sinds enkele weken is het sterk vernieuwde speelplein op sportcentrum geopend. Een leuk en 
attractief speelplein zowel voor de allerkleinsten als voor kinderen van de lagere school. Spijtig 
genoeg krijgen we de laatste dagen nogal wat meldingen van ouders die klagen over het feit dat 
het speelplein ingenomen wordt door jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar. Deze (hang)jongeren 
zijn zo prominent aanwezig dat ze de doelgroep van het speelplein verjagen. Verontruste ouders 
houden hun kinderen van de speeltuigen weg. Naast hinder voor de kleinsten zijn ze ook 
verantwoordelijk voor het nalaten van veel vuiligheid, voornamelijk blikjes en glas. Dit 
speelpleintje is ontworpen/gemaakt op maat van de min 10 à 12-jarigen. Het is dan ook belangrijk 
dat deze kinderen optimaal van de voorzieningen kunnen genieten. Wij zijn ervan overtuigd dat 
deze klachten jullie niet vreemd zijn en dat we samen naar een oplossing moeten zoeken. 
Onze vraag: hoe gaat de gemeente dit probleem aanpakken? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De feiten waarnaar u verwijst werden aan ons reeds gemeld. 
De aanpak zal de volgende zijn. 
Ten eerste, aan de gemeentelijke medewerkers op het sportcentrum wordt gevraagd aandacht te 
hebben voor dit fenomeen en aan het schepencollege onmiddellijk feiten te melden die niet door de 
beugel kunnen. Indien nodig, dient onmiddellijk politietussenkomst gevraagd. 
Ten tweede, aan de wijkpolitie werd gevraagd geregeld dit deel van het sportcentrum in hun 
controlerondes op te nemen en eventueel de gepaste maatregelen te nemen. Ook aan de 
interventiediensten van Midow werd een gelijkaardig toezicht gevraagd. Aan de hand van eventuele 
identificatie zal gepoogd worden jongeren met eventuele minder goede bedoelingen te weren van 
deze plaats. 
Ten derde, sluikstorters zullen onverbiddelijk worden aangepakt in het kader van ons gemeentelijk 
reglement. 
Wij zijn het met u eens dat de doelgroep van jongere kinderen niet mag afgeschrikt worden door 
oudere jongeren met eventuele minder goede bedoelingen. Anderzijds is het zo dat ook 16-jarigen 
en wat ouder ook behoefte hebben aan contact en samenkomst. Ook dat moeten we kunnen 
aanvaarden. Het probleem van de hangjongeren maakt ten andere deel uit van een aandachtspunt 
en een aanpak binnen het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 van de politiezone Midow. Wij zullen 
nauwlettend de zaak opvolgen. 

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

 
   11   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 18 september 2008 

Parcours gemeentelijke veegwagen 

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



 

 

Wekelijks hanteert de gemeentelijke veegwagen hetzelfde parcours. Er is een pertinente vraag om 
deze uit te breiden naar straten en wegen die veelal een toegangsweg naar het centrum mag 
genoemd worden. Het gaat hem vooral om deze, omdat zij veelal af te rekenen hebben met, 
bijvoorbeeld, afwaaiend stof van camions, opvliegend vuil en modder. 
Zou het inderdaad een goede zaak kunnen zijn om ook deze invalswegen op te nemen in een 
werkschema die de veegwagen, bijvoorbeeld, één maal per maand aandoet? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De veegmachine werkt een door het schepencollege goedgekeurd parcours af. Dit omvat de markt 
met nabije omgeving, alle verbindingsstraten (zoals Spoorwegstraat, 11 Julisingel, …), alle 
fietspaden en drukke kruispunten, ronde punten en omgevingen van gemeentelijke gebouwen. 
Daarnaast wordt de machine ingezet om onkruid te verwijderen op het openbaar domein. Ook 
worden naar aanleiding van werken buitengewone onderhoudsbeurten met de veegmachine 
uitgevoerd (vb. Bruggestraat, Meulebekestraat, …). 
Het is wel zo dat tal van bewoners denken dat de veegmachine ook maar voor hun deur moet 
komen vegen. Dat kan vanzelfsprekend niet voor de vele kilometer wegen in onze gemeente. We 
doen dan ook een oproep tot de burgerzin van de bewoners om zelf hun voetpad en de greppel 
voor hun woning of hun eigendom op tijd te vegen en te zorgen dat er geen onkruid in groeit. 

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

 
   12   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 18 september 2008 

Trage wegen 

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

Wat de motivatie is voor het streven naar een dicht trage wegennet is genoegzaam bekend. 
Veiligheid en een kortere weg voor de zachte weggebruiker naar school, werk, boodschappen, enz. 
Groeiende interesse van wandelaars, mountainbikers, paardrijders, recreanten, … wordt 
vastgesteld. Trage wegen maken deel uit van ons historisch erfgoed en houden erosie tegen. 
Gelet op de tussenkomst van zes maand geleden in deze raad en het terecht antwoord van de 
schepen, konden wij vernemen dat er overleg met de betrokken personen zou gebeuren. Niets 
liever zouden wij aanhoren dat er vooruitgang is geboekt. 
Zijn er reeds veld- of kerkwegen of trajecten ervan waar consensus is bereikt voor een 
heropening? Zo ja, over welke nummers van veldwegen gaat het? Hoe schieten de gesprekken in 
het algemeen op? Mogen we nog hopen op een dichter veldwegennet dan het huidige? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Zoals bij vorige gelegenheden gemeld, heeft het college, nadat een inventaris voor trage wegen op 
onze gemeente werd in kaart gebracht, werk gemaakt van een beleidsplan en de concrete 
uitwerking van een bepaald aantal dossiers. In het college van 4 juli werd in dit verband het 
beleidsplan trage wegen goedgekeurd en werd een uitvoeringsdossier ingeleid. Deze stappen 
werden gezet, na het inwinnen van allerhande adviezen bij de verschillende potentiële eigenaars en 
gebruikers. U kunt begrijpen dat wij in deze delicate materie de zaken willen voorbereiden in goed 
overleg en in alle sereniteit. Het schepencollege is er immers van overtuigd dat samenwerking 
tussen alle betrokkenen tot de beste resultaten zal leiden. Indien mogelijk willen wij in de 
toekomst inderdaad graag met verschillende partners samenwerken rond een dergelijk project. In 
de nabije toekomst zullen wij u kunnen aantonen dat er ook in dit dossier daadwerkelijk 
vooruitgang geboekt wordt. Daarom zouden wij het zeer sterk betreuren moest dit delicaat proces 
van onderhandelen worden doorkruist door onbezonnen handelingen of uitspraken over dit dossier. 
Dit zou alleen maar tot gevolg hebben dat de standpunten strakker worden, en dat overleg en 
overeenkomst ten zeerste wordt bemoeilijkt. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij dit dossier 
“trage wegen” in goed overleg met alle betrokkenen tot een goed einde zullen kunnen brengen. Uw 
bereidheid tot een constructieve samenwerking is alvast voor ons een opsteker! 
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