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OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

    1   Dading met betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van gebouwen en/of woningen 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 1996, dat de mogelijkheid biedt aan gemeenten om opcentiemen te heffen op de 
Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en 
bepaalt dat aan gemeenten een bedrag wordt doorgestort als vergoeding voor de 
administratiekosten die ze in uitvoering van dit decreet moeten maken; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de wijziging van het decreet van 2 
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, waarin in art. 19 is 
bepaald dat de aanslagen betrekking hebbende op 2002 en 2003 niet als bestaande worden 
beschouwd; 

Gelet op het Decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 2005, waarin in art. 53 van het decreet  de duur van de periode waarin de aanslagen 
als niet bestaande worden beschouwd wordt uitgebreid tot 4 augustus 2004; 

Gelet op de arresten 180/2005 en 41/2006 van het Arbitragehof, waarin resp. art. 19 
en 53 worden vernietigd; 

Gelet op het schrijven van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening per brief van 20 september 2007, waarin een schikking wordt 
voorgesteld ten bedrage van 74 euro; 

Overwegende dat door de gewijzigde Vlaamse regelgeving de gemeente zich 
onverwacht geconfronteerd zag met verminderde inkomsten; 

Overwegende dat door de uitspraken van het Arbitragehof de gemeente een reële kans 
maakt op een vergoeding voor het niet ontvangen van de gemeentelijke opcentiemen en de 
administratieve vergoeding gedurende deze periode; 

Overwegende dat het voorbije jaar gesprekken zijn geweest tussen 
vertegenwoordigers van enerzijds de Vlaamse overheid en anderzijds de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten met als doel te komen tot een minnelijke schikking, teneinde gerechtelijke 
stappen te vermijden; 

Overwegende de beslissing van de Vlaamse regering van 25 januari 2007 waarin wordt 
aangegeven dat de Vlaamse regering middelen wil reserveren voor de minnelijke schikking op 
voorwaarde dat de gemeente vervolgens afziet van verdere gerechtelijke stappen en op 
voorwaarde dat betrokken gemeenten akkoord gaan met de minnelijke schikking; 



Overwegende dat het voorliggend voorstel van dading langlopende gerechtelijke 
procedures met een onzekere uitkomst vermijdt; 

Overwegende dat het voorliggend voorstel van dading redelijk en aanvaardbaar is; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het voorstel van dading zoals voorgesteld door Dirk Van Mechelen, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening goed te keuren. 

artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden opgestuurd naar de Vlaamse 
belastingdienst. 

 

BELASTINGEN 

    2   Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden 

met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied; 

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

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

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

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

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

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

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

op die installaties kan aangesloten worden; 
 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden 

eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de 



 

 

gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de 
gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2008 voor een termijn 
eindigend op 31 december 2010. 

artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per 
lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor 
werken in rijwegen 2,0 EUR, voor werken in voetpaden 1,5 EUR en voor werken in 
aardewegen 0,9 EUR. 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke 
nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening 
gebracht. 

artikel 3: Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, 
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 
3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 5,0 EUR per op het 
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet 
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal 
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. 

artikel 4: Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending 
van de facturen. 

 

BEGROTING 

    3   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2007 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2006 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2007; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De begrotingswijziging 2 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te 
keuren: 

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

10.592.085,00 

 

1.147.657,00 

29.800,00 

8.919.391,00 

4.161.108,00 

633.616,00 

 

-1.672.694,00 

4.161.108,00 

-514.041,00 

29.800,00 

Nieuwe uitkomst 11.709.942,00 13.714.115,00 2.004.173,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

3.741.600,00 

 

4.104.012,00 

-362.412,00 

362.412,00 

-362.412,00 



 

 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

1.006.027,00 

293.000,00 

838.027,00 

125.000,00 

168.000,00 

-168.000,00 

Nieuwe uitkomst 4.454.627,00 4.454.627,00 0,00 

 

 

OPENBARE WERKEN 

    4   Aanleg Buffer Lokkebeek – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
stadsbestuur Izegem 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen op vraag van het 
gemeentebestuur waterbeheersingswerken gepland heeft langs de Lokkebeek op de grens tussen 
Ingelmunster en Izegem; 

Overwegende dat het Provinciebestuur zal instaan voor de financiering van de werken 
en eventuele onteigeningen; 

Overwegende dat overeengekomen werd dat de studiekosten gedragen zouden worden 
door de lokale besturen; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het 
stadsbestuur van Izegem, om de studiekosten voor de waterbeheersingswerken langs de 
Lokkebeek op te delen tussen het gemeentebestuur van Ingelmunster en het stadsbestuur van 
Izegem a rato van 50% elk, toegevoegd in bijlage; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur van Izegem, om de 
studiekosten voor de waterbeheersingswerken langs de Lokkebeek op te delen 
tussen het gemeentebestuur van Ingelmunster en het stadsbestuur van Izegem a 
rato van 50% elk, wordt goedgekeurd. 





 

 

 

EXTERNE BETREKKINGEN 

    5   Waterways for Growth – kennisgeving projectvoorstel in het kader van het Interreg 
IVB-programma 

De Raad, 
Gelet op het Europees transnationaal samenwerkingsprogramma Interreg IVB voor de 

periode 2007-2013; 

Gelet op de vraag van de provincie West-Vlaanderen tot voorstellen van een 
investeringsproject dat kan worden ingebracht in het Europees projectvoorstel Waterways for 
Growth (de opvolger van Canal Link); 

Gelet op het ontwerp van projectvoorstel dat door de gemeente Ingelmunster werd 
ingediend; 

Gelet op het ontwerp van budget voor het globale partnervoorstel ten bedrage van 
1.135.000 euro, waarvan 50% middelen gefinancierd vanuit het Interreg IVB-programma; 

Overwegende dat het project voor de gemeente Ingelmunster 50.000 euro bedraagt 
met 50% Europese steun; 

Overwegende dat bij hoogdringendheid een ondersteuningsbrief voor dit project werd 
gevraagd; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 
september 2007 tot machtiging van de heer Burgemeester en Gemeentesecretaris tot verdere 
onderhandelingen; 

Overwegende dat vooraleer dit project effectief uitvoering kan krijgen dit een 
goedkeuring moet bekomen vanuit het Interreg IVB-secretariaat; 

Overwegende dat na een eventuele goedkeuring van het project de nodige middelen 
zullen worden voorzien op de gemeentebegroting; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Kennis te nemen van het projectvoorstel omtrent Waterways for Growth. 

artikel 2: De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 september 
2007 te bekrachtigen. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 16 oktober 2007 

Verkaveling Kleine Kortrijkstraat 

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

De vraag wordt gesteld naar de stand van zaken met betrekking tot de op til zijnde verkaveling in 
de zogenaamde Kleine Kortrijkstraat, meer bepaald recht tegenover de huizen in de Kortrijkstraat 
85 tot 103. 
Deze huizenrij heeft steeds te maken met wateroverlast bij regenval. Zal de komst van de nieuwe 
verkaveling iets aan die toestand wijzigen? Wat is de oorsprong van dit probleem? Zal de riolering 
van de nieuwe huizen aan deze van de oudere gekoppeld worden? Zijn er daarvoor wachtbuizen 
gestoken ter hoogte van de nummers 107 en 83, nu dit punt openligt voor de aanleg van een 
zogenaamde veiligheidspoort? Zal er een dubbel afvoersysteem worden aangelegd? Zal er met de 
komst een mogelijkheid van trage weg verdwijnen? Zullen de mensen aan de overkant een deel 
van hun voortuin moeten inleveren, want deze bestaande weg is eerder smal? Hoeveel huizen 
worden er voorzien? Is hun uitweg voorzien langs de Kleine Kortrijkstraat? Hoever staat het dossier 
momenteel bij de provincie? Wat met de braak liggende gronden tussen de Kleine Kortrijkstraat en 
de Pieter Deconinckstraat? In welk BPA zitten deze? Wat met de vermeende vervuiling? Komt er 
daar ook bebouwing? En langs waar zouden deze afvalwaters dan naartoe moeten? 



 

 

De heer Eric D’HOOP, schepen, antwoordt hierop het volgende. 

De meeste woningen in de Kortrijkstraat 85 tot 103 zijn aangesloten op een buis langs de 
achterkant van de woningen, die aangesloten is op de riolering in de P. Deconinckstraat. Het 
betreft een erfdienstbaarheid over private percelen. In het aanvraagdossier voor de nieuwe 
verkaveling, wordt een gescheiden stelsel aangelegd (vuilwaterbuis Ø 250 en regenwaterleiding Ø 
400) dat berekend werd voor de volledige straat, dus ook voor de bestaande woningen waar u naar 
verwijst. Het project voorziet ook de aanleg van wachtaansluitingen op de nieuwe riolering om 
overkoppeling van bestaande woningen op het nieuwe stelsel mogelijk te maken. De nieuwe buizen 
zullen aangesloten worden op de riolering van de Kortrijkstraat. Naar de zeven nieuwe woningen 
wordt er een nieuwe weg aangelegd van 3.55 meter breed (weggoot inbegrepen) op het bestaande 
tracé. 

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 Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail 
van 16 oktober 2007 

Spoorwegovergang Hemelrijkstraat 

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

Langs omwegen hebben wij vernomen dat Infrabel een mogelijke sluiting of verlegging van de 
spooroverweg in de Hemelrijkstraat overweegt, in navolging van de afschaffing van twee andere 
overwegen in de richting Kortrijk. 
In het kader van de uitvoering het op til staande trage wegen netwerk, zou dit een streep door 
onze rekening zijn. 
Hoe ver staat dit dossier van sluiting of omlegging nu? Wat is het standpunt daarover van het 
gemeentebestuur? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De Spoorwegen, met name NV Infrabel, streven ernaar om over het ganse spoorwegnet het aantal 
overwegen te verminderen. Zowel de veiligheid van het treinverkeer als de veiligheid van de 
weggebruikers zijn hierbij het voornaamste motief. Steeds wordt er echter een afdoende alternatief 
voor de weggebruikers geboden zodat deze geen lange bijkomende afstanden dienen af te leggen. 
Informeel werden wij door een verantwoordelijke ingenieur van de directie Infrastructuur, district 
Noord-West (Oost- en West-Vlaanderen) gevraagd om een overleg te kunnen hebben omtrent de 
mogelijke afschaffing van één of enkele overwegen op het grondgebied van Ingelmunster en 
verder richting Kortrijk. Het betreft concreet één overweg 2de categorie (met lichten en halve 
slagbomen) gelegen in de Hemelrijkstraat en de twee daarop volgende overwegen 4de categorie 
(overwegen zonder veiligheidssignalisatie gebruikt door aangrenzende landbouwers). Het overleg 
omtrent deze aangelegenheid wordt tijdens de komende maanden tussen Infrabel, directie 
“Infrastructuur” van de spoorwegen en het schepencollege opgestart. 
Het spreekt voor zich dat een volwaardig alternatief voor deze eventuele aanpassing aan de 
overwegen door onze gemeentelijke delegatie zal onderhandeld worden. De uiteindelijke 
goedkeuring van een eventuele wijziging aan een overweg zal aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring worden voorgelegd en maakt ook het voorwerp uit van een openbaar onderzoek. Dit 
moet dan nog definitief bekrachtigd worden met een koninklijk besluit. 

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 Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 16 oktober 2007 

Premie voor gebruik bio-ecologisch bouwmateriaal 



 

 

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

Bio-ecologische bouwmaterialen, zoals natuurverven of isolatiematerialen uit nagroeibare 
grondstoffen, maken niet alleen een verschil op ecologisch vlak, maar ook op vlak van gezondheid. 
Ingelmunster voorziet reeds premies voor gebruik van zonne-energie en opvang van regenwater, 
maar voor de ondersteuning van bio-ecologische bouwmaterialen nog niet. Met de groeiende 
interesse voor een gezond binnenklimaat zal het belang van gezonde en milieuverantwoorde 
materialen alleen maar toenemen Op basis van bijgevoegd voorontwerp van subsidiereglement en 
het sjabloon van Tandem en Vibe vragen wij om goedkeuring van de premie voor gebruik van 
natuurverven en isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen, alsook voor het gebruik van hout 
met FSC-label (of gelijkwaardig) zonder preventieve chemische verduurzaming. 

De heer Marcel DENDAUW, schepen, antwoordt hierop het volgende. 

Het reglement voor bio-ecologische bouwmaterialen waar u naar verwijst is vrij nieuw. Het 
reglement werd voor het eerst toegepast in de gemeente Riemst en op basis hiervan werd een 
nieuw ontwerpreglement opgesteld. Dit ontwerpreglement zal binnen tal van gemeentelijke 
diensten verder onderzocht worden op zijn praktische haalbaarheid. 
Hierover bestaan immers twijfels. Zo stelt het reglement dat bijvoorbeeld de aannemer van de 
schilderwerken erkend moet zijn door Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en wonen (het 
zogenoemde VIBE). Op de website van VIBE zijn slechts 4 adressen van vestigingen of contacten 
beschikbaar, namelijk één in St.-Pieters-Leeuw, één in Deurne, één in Wellen en één in Gent. 
Erkende verkooppunten voor natuurverven zijn er nog minder. De beschikbaarheid van erkende 
aannemers en handelaars in de omgeving is toch een eerste belangrijke voorwaarde om dergelijk 
reglement enige kans op slagen te geven. 
Onze diensten zullen de evolutie met betrekking tot deze materie nauwgezet opvolgen. 

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

De heer Georges BARBARY, raadslid, verzoekt om in overeenstemming met art. 32 van het 
Gemeentedecreet volgende mondelinge vragen te stellen. 

De heer Voorzitter verleent het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die volgende vraag 
stelt. 

Uit de commissievergaderingen van de provincieraad blijkt dat de Provincie West-Vlaanderen af wil 
van de provinciewegen. Zo werden reeds heel wat provinciewegen ‘verkocht’ aan de gemeenten. 
Vooraleer de provinciewegen aan de gemeenten overgedragen worden, zorgt de Provincie er 
evenwel voor dat die provincieweg helemaal wordt vernieuwd. Tijdens de gemeenteraadszitting 
van 25 september ll. bracht ik een extra agendapunt rond de samenwerkingsovereenkomst met 
het provinciebestuur West-Vlaanderen voor de verbeteringswerken langs de Meulebekestraat (meer 
specifiek het deel tussen Rodenbachstraat en Bruggestraat te Ingelmunster – Provincieweg XIV 
Tielt-Ingelmunster). Zijn er ook rond deze provincieweg reeds onderhandelingen over een 
eventuele overname? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Er werden nog geen onderhandelingen gevoerd omtrent een eventuele overname. Wij hebben 
eveneens geen weet van eventuele intenties dienaangaande. 

De heer Voorzitter verleent het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die volgende vraag 
stelt. 

Sedert enkele jaren werd de vuilnisbak uit het Ingelmunsterse straatbeeld verbannen. Net zoals in 
vele gemeenten is men terug overgestapt naar een vuilniszak. De vuilniszakken die IVIO aanbiedt 
zijn evenwel heel kostelijk. Een rolletje van 10 grote vuilniszakken kost algauw 12,50 euro. 



 

 

Omgerekend is dit een goeie 50,50 oude belgische frank voor één vuilniszak. Deze zakken voldoen 
misschien wel aan alle vereisten om makkelijker en efficiënter te kunnen recycleren, doch zorgen 
ze ook voor heel wat ongenoegen. Zo is de vuilniszak van een heel lage kwaliteit en scheuren ze 
dus veel makkelijker dan de vuilniszakken die men in de handel kan verkrijgen. Bij het sluiten van 
de zak trekt men makkelijk de ‘sluitingskoordjes’ uit de zak of zorgt het vuilnis er zelf voor dat de 
zak openscheurt. Het gebeurt ook dat de vuilniszak door katten of ongedierte kapotgebeten wordt 
om daar etensresten uit te roven. De slechte kwaliteit van de IVIO-vuilniszak zorgt er dus voor dat 
de gebruiker vaak een extra zak over de gescheurde zak dient te schuiven, wat de kostprijs al 
meteen doet verdubbelen (101 oude belgische frank voor een zak restafval!). Kan de gemeente bij 
IVIO aandringen op vuilniszakken van betere kwaliteit? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag zal aan IVIO worden doorgegeven. 

De heer Voorzitter verleent het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die volgende vraag 
stelt. 

Gemeente Ingelmunster is zoals bekend graag bereid om mensen met een handicap te helpen hun 
extra kosten te drukken. Personen met incontinentieproblemen zien hun kosten snel oplopen, niet 
alleen omwille van de luiers, maar ook de kost van vuilniszakken gaat snel de hoogte in. 
Momenteel zijn er twee mogelijkheden om hier een sociale correctie door te voeren. Een aantal 
gemeenten geeft mensen met incontinentie een aantal gratis vuilniszakken of een korting op de 
aankoop ervan. De overheid denkt evenwel na over de gescheiden ophaling van 
incontinentiemateriaal. Een aparte vuilniszak dus voor de pampers. Gemeenten kunnen die dan 
goedkoper aanbieden en zo een voordeel creëren. Er bestaat echter veel discussie over de zin (of 
onzin) van deze gescheiden ophaling, aangezien niemand kan vertellen of er ook een ecologisch 
voordeel aan vasthangt. De ‘aparte vuilniszak voor pampers’ zal er dus wellicht nooit komen. De 
eerste suggestie is immers ook eenvoudiger te realiseren dan de tweede! Is de gemeente 
Ingelmunster bereid om voor personen met incontinentieproblemen een aantal gratis vuilniszakken 
of een korting op de aankoop ervan aan te bieden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Er bestaat reeds sinds geruime tijd een tussenkomst met betrekking tot het door u gestelde 
probleem. De sociale dienst van het OCMW onderzoekt hierbij de vraag en de mogelijke noodzaak 
tot tussenkomst op basis van sociale motieven. 

De heer Voorzitter verleent het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die volgende vraag 
stelt. 

Ingelmunster is een creatieve gemeente. Heel wat inwoners uiten hun creativiteit in schilderkunst, 
beeldhouwwerk, keramiek, boetseren, enz. In het verleden liepen er al enkele tentoonstellingen in 
de plaatselijke bibliotheek. Aangezien er in de bibliotheek vaak projecten lopen die nauw 
verbonden zijn met de boekenwereld gebeurde het wel eens dat een tentoonstelling hierdoor naar 
de achtergrond werd verbannen. Ook in het rusthuis werden al enkele tentoonstellingen 
georganiseerd. Probleem op deze plaats is dat niet iedereen het rusthuis binnenstapt, als men daar 
geen familielid of vriend heeft wonen. Toch is het Vlaams Belang ervan overtuigd dat onze 
gemeente de lokale kunstenaars een extra forum moet bieden. Daarom dachten we aan een 
beurtrol-systeem op het gemeentehuis (bvb. inkomhal). Zo kan bvb. kunstenaar A zijn 
schilderwerken op het gemeentehuis exposeren in het eerste trimester, kunstenaar B zijn keramiek 
tentoonstellen in het tweede trimester, enz. Is de gemeente Ingelmunster bereid om onze lokale 
kunstenaars een extra forum te bieden om hun kunstwerken aan het publiek voor te stellen in het 
gemeentehuis? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

Aan de kunstenaars van Ingelmunster wordt via alle mogelijke middelen, en tevens in overleg met 
het betrokken bestuur van de kunstkring Krea, alles in het werk gesteld om de kunstenaars een 
forum te bieden tot exposeren. Op die wijze komen de kunstenaars in eigen gemeente via tal van 
initiatieven voldoende aan bod. Het schepencollege zal uit praktische overwegingen voorlopig niet 
ingaan op uw vraag. 

De heer Voorzitter verleent het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die volgende vraag 
stelt. 

Is de Ingelmunsterse gemeenteraad bereid om een motie met betrekking tot de vorming van een 
federale regering te ondertekenen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentebestuur van Ingelmunster stelt alles in het werk om op het lokale niveau de 
opgelegde taken uit te voeren en de vereiste verantwoordelijkheden op te nemen. Het komt aan 
het Federale niveau toe om aan de knelpunten die u meent te situeren een oplossing te bieden. Wij 
hebben niet de gewoonte ons in te laten in de werking van de Hogere Overheden via moties die het 
gemeentelijk niveau overtreffen. Niettemin volgen wij de ontwikkelingen met zeer veel aandacht 
en hopen dat er snel een Federale regering kan gevonden worden, dit in het belang van alle 
inwoners van ons land. 

Aangezien deze tussenkomsten geen aanleiding geven tot een stemming wordt overgegaan naar 
het volgend punt op de agenda. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 




