
Zitting Gemeenteraad van 23 oktober 2012 

 
AANWEZIG: 

Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie-
Thérèse Lapeere, Hilde Vankeirsbilck, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Wilfried Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt 
Windels, Francky Demaeght, Els Leysen, Martine Verhamme, Werner Blondeel, Steven 
Bourgeois, Veerle Declercq, Marleen D'hondt, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
Hij meldt de verontschuldiging van mevrouw Carine Geldhof, raadslid, wegens ziekte. Hij meldt 

tevens dat de heer Werner Blondeel, raadslid, slechts laattijdig aan de zitting zal kunnen 
deelnemen. 
 
De heer Voorzitter feliciteert de fracties van de Brug en sp.a met de verkiezingsresultaten. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering van 19 november 2012 – 
goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is van Infrax West; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28 
september 2012 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West 
van 19 november 2012; 

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 Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2013, tarifaire vooruitzichten in het kader 

van groene stroom; 
2. Begroting 2013 (bijlagen); 
3. Voorlopige resultaten 2012 (zie kolom budget 2012 in de bijlage bij agendapunt 2); 
4. Financiering riolering (bijlage); 

5. InfraGis (proefproject Vlaamse Brabant); 
6. Toetreding gemeenten voor Esco (bijlage); 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax 
West van 19 november 2012 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax West van 19 november 2012 zal zijn/haar 
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 19 november 2012 goedkeuren. 



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

 

KERKBESTUREN 

2       Kerkfabriek Sint-Amandus – Aktename rekening 2011 

De Raad, 
Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Sint-Amandus van 27 maart 2012 

waarbij de rekening van de Kerkfabriek van Sint-Amandus voor het dienstjaar 2011 wordt 
vastgesteld als volgt: 

EXPLOITATIE 

Ontvangsten: 28.973,23 

Uitgaven: 91.405,30 

Expl. Eigen boekjaar: -62.432,07 

Financiering 0,00 

Expl. Eigen boekjaar: -62.423,07 

Tekort N-1 11.365,36 

Expl. Voor toelage: -51.066,71 

Toelage: 54.382,00 

Overschot Exploitatie: 3.315,29 

 

INVESTERINGEN 

Ontvangsten: 221.487,03 

Uitgaven: 221.487,03 

Totaal: 0,00 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Akte te nemen van de rekening van de kerkfabriek Sint-Amandus voor het 
dienstjaar 2011. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 
3       Kerkfabriek O. L. Vrouw – Aktename rekening 2011 

De Raad, 
Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen van 5 maart 2012 waarbij de rekening van de kerkfabriek van O. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen voor het dienstjaar 2011 wordt vastgesteld als volgt: 

EXPLOITATIE 

Ontvangsten: 10.380,88 

Uitgaven: 38.456,23 

Expl. Eigen boekjaar: -28.075,35 

Overschot N-1 52.410,44 

Expl. Voor toelage: 24.335,09 

Toelage: 27.839,00 

Overschot Exploitatie: 52.174,09 

 

INVESTERINGEN 

Ontvangsten: 0,00 



 

 

Uitgaven: 0,00 

Totaal: 0,00 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Akte te nemen van de rekening van de kerkfabriek OLVrouw Onbevlekt Ontvangen 
voor het dienstjaar 2011. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 
4       Kerkfabriek Sint-Amandus - Aktename budget 2013 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 19 april 2012 van de kerkraad van St. Amandus te 

Ingelmunster waarbij het budget 2013 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het budget 2013 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 8 augustus 2012; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge; 

Overwegende dat het budget van de kerkfabriek als volgt wordt vastgesteld: 
Exploitatieontvangsten: 30.621,00 € 
Exploitatie-uitgaven: -94.790,32 € 
Exploitatie eigen financieel boekjaar: -64.169,32 € 
Gecorrigeerd overschot exploitatie 2010: 3.022,99 € 
Exploitatie voor toelage: -61.146,33 € 
Exploitatietoelage: 61.146,33 € 

Investeringsontvangsten: 0,00 € 
Investeringsuitgaven: 0,00 € 
Investeringen eigen financieel boekjaar 0,00 € 
Overschot investeringen 2010 0,00 € 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabriek St. 
Amandus. 

artikel 1: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 
5       Kerkfabriek O. L. Vrouw – Aktename budget 2013 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 18 juni 2012 van de kerkraad van O. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen waarbij het budget 2013 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge; 

Overwegende dat het budget van de kerkfabriek als volgt wordt vastgesteld: 
Exploitatieontvangsten: 14.679,00 € 
Exploitatie-uitgaven: 55.779,00 € 
Exploitatie eigen financieel boekjaar: -41.100,00 € 
Gecorrigeerd overschot exploitatie 2010: 29.109,06€ 
Exploitatie voor toelage: -11.990.94€ 
Explotiatietoelage: 11.990,94€ 

Investeringsontvangsten: 140.000,00€ 
Investeringsuitgaven: 140.000,00€ 
Investeringen eigen financieel boekjaar 0,00€ 
Overschot/tekort investeringen 0,00€ 



 

 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabriek O. L. Vrouw. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 

RECHTZAKEN 

6       Goedkeuren dading-afstand – bekrachtiging van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 5 oktober 2012 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 43, § 2 – 19°, art. 193 en art. 

194; 

Overwegende dat de heer Willy Platteeuw, overeenkomstig art. 194 van het 
Gemeentedecreet namens de gemeente Ingelmunster tegen de Brouwerij Van Honsebrouck een 
milieustakingsvordering ingesteld heeft; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster door de Brouwerij Van Honsebrouck 
werd gedwongen tussen te komen bij dit geschil; 

Gelet op de beschikking van 5 oktober 2011, zoals in kortgeding uitgesproken door de 
dienstdoende Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; 

Overwegende dat dit geschil momenteel aanhangig is bij het Hof van Beroep te Gent, 
alwaar op 26 oktober 2012 de pleidooien zullen plaatsvinden; 

Overwegende dat ondertussen door de Brouwerij Van Honsebrouck en de heer 
Platteeuw een minnelijke overeenkomst werd onderhandeld; 

Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 
2012 houdende goedkeuring van de dading tot afstand van geding onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad van Ingelmunster; 

Overwegende dat de beslissing van het schepencollege gebeurde op voorstel van de 
heer Burgemeester na uitdrukkelijk verzoek van de heer Platteeuw; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2012 
houdende goedkeuring van de dading-afstand wordt bekrachtigd. 

 
De heer Werner Blondeel komt de zaal binnen en neemt deel aan de zitting. 
 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

7       Straatnaamgeving – Definitieve vaststelling 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van 
openbare wegen en pleinen en latere wijzigingen; 

Overwegende dat volgende ontwikkelingen gepland zijn: 

• Verkaveling langs de Nijverheidstraat; 

• Verkaveling aan de zuidkant van de vroegere spoorwegbedding; 

• Verkaveling langs de Kortrijkstraat; 

 Verkaveling langs het Kanaal; 

Gelet op de cartografische documenten waarop deze ontwikkelingen worden 
gepresenteerd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2012 houdende principiële 
vaststelling van volgende straatnamen: 

• ‘Molenhoek’ – dit als een verwijzing naar het feit dat er vroeger in deze omgeving 
een molen was; 



 

 

• ‘Weerstandersstraat’ – deze naam ter nagedachtenis aan alle weerstanders die in 
onze gemeente actief waren; 

• ‘Hof van Commerce’ – deze naamgeving als verwijzing naar het feit dat er vroeger 
in deze omgeving een café was met deze naam en gelet op de specifieke vorm van de verkaveling 
zonder doorlopende weg; 

 ‘Vaartstraat’ – verwijzend naar het kanaal dat in de volksmond ‘de vaart’ wordt 
genoemd; 

Gelet op de vraag om advies aan de Cultuurraad op 14 februari 2012; 

Gelet op het advies van de Cultuurraad, in zitting bijeen op 5 maart 2012; 

Gelet op de aanplakking van de principiële beslissing; 

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ontvangen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en de sp.a zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthouding 

artikel 1: De voorgestelde naamgeving, zoals hierboven omschreven, definitief vast te 
stellen. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

8       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21 december 2010 tot vaststelling 
van de personeelsformatie na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de personeelsformatie aangewezen zijn: 

Dienst handhaving en gemeenschapswacht: 

De functie handhavingsambtenaar (niv. D1-D3) wordt ingevoerd in uitvoering van de beslissing van 
de gemeenteraad van 17 januari 2012. 

Overwegende dat de meerkost op jaarbasis 40.194,07 € bedraagt; 

Overwegende dat deze meerkost reeds is opgenomen in het personeelsbudget 2012 
en bijgevolg dus reeds voorzien is in het budget 2012 zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad 
van 20 december 2011; 

Gelet op het meerjarig financieel beleidsplan 2012-2014; 

Gelet op het voorstel tot wijziging aan de lijst van beoordelaars per dienst als gevolg 
van de wijzigingen in de personeelsformatie; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 10 september 2012; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 oktober 2012; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 18 september 2012; 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en sp.a zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, 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 (C4-C5) 1 

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

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 

Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 

Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Administratief hoofdmedewerker (C4-C5) 1* 

Administratief medewerker (C1-C3) 8 + 1° 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 

Diensthoofd/stedenbouwkundig en duurzaamheidsambtenaar (A1a-A3a) 1 

Deskundige GIS (B1-B3) 1 

Deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3) 1 

Milieuambtenaar (B1-B3) 1 

Ingenieur-diensthoofd (A4a-A4b) 1 

Deskundige technische diensten (C4-C5) 1 

Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Technisch medewerker (D4) 3° 

Technisch assistent (D1-D3) 4 + 3* 

Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 

Assistent dienstleider (B1-B3) 1 

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 

Collectieverzorger (D1-D3) 1 

Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1 

Sportpromotor (B1-B3) 1 

Educatief medewerker sociale maribel (B1-B3) 1 

* = uitdovend; ° = geblokkeerd 

artikel 2: Op basis van art. 104, § 2, 3° van het Gemeentedecreet worden volgende 

contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor aanvullende of 
specifieke opdrachten: 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 

artikel 3: 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 4: 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 5: 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) 4 

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 12 

Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 

artikel 6: De lijst van beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage. 

 
9       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 

De Raad, 
Gelet op artikel 75 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21 december 2010 houdende het 
organogram van de gemeentelijke diensten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 januari 2012 houdende het 
oprichten van de Dienst handhaving en gemeenschapswacht; 

Gelet op de beslissing van heden waarin de Gemeenteraad de formatie van het 
gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; 

Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden 
gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 10 september 2012; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 oktober 2012; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 18 september 2012; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en sp.a zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld zoals voorzien in 
bijlage. 

 



 

 

10      Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing 

De Raad, 

Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, 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; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16 december 2008 waarin de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werd vastgesteld en latere aanpassingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel een dynamisch 
document is dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel door te voeren, meer bepaald door: 

 Art. 227: voor de opname van de jaarlijkse vakantiedagen wordt de laatste week van de 
kerstvakantie toegevoegd aan het lopende dienstjaar; 

 Art. 257, 258 en 263bis: aanpassingen aan de regeling betreffende het ouderschapsverlof. Op 
1 juni 2012 is het koninklijk besluit tot verlenging van het ouderschapsverlof van 3 maanden 
naar 4 maanden gepubliceerd. Als gevolg hiervan zijn een paar artikels uit de 
rechtspositieregeling verouderd en wordt voorgesteld ze in overeenstemming te brengen met 
de huidige regelgeving; 

 Bijlage I: erratum, administratieve toestand en aanspraak op periodieke salarisverhoging was 
niet correct weergegeven wat betreft loopbaanonderbreking; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel in bijlage; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassing van de rechtspositieregeling van 
het gemeentepersoneel tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 18 september 
2012 zoals voorzien in de wet van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 18 september 2012; 

Gelet op het advies van het managementteam van 10 september 2012; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 oktober 2012; 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en sp.a zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden 
vastgesteld zoals voorzien in bijlage. 

 



 

 

FINANCIËN 

11      Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 

De Raad, 
Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet dat stelt dat de financieel beheerder in 

volle onafhankelijkheid dient te rapporteren aan de Gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Schepenen over de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de vereiste inhoud van dit rapport, namelijk minstens een overzicht van de 
thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de evolutie van de budgetten, alsook de 
beheerscontrole; 

Gelet op artikel 166 van het Gemeentedecreet dat stelt dat de financieel beheerder in 
volle onafhankelijkheid dient te rapporteren over de uitvoering van haar taak van voorafgaande 
controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 

Gelet op het feit dat de financieel beheerder opteert voor rapportage elke 4 maand en 
zich niet wenst te beperken tot de verplichte jaarlijkse rapportering overeenkomstig het 
gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de rapportage mei - augustus 2012 opgesteld 
door de financieel beheerder. 

artikel 2: Een afschrift van dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan het college van 
burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, de 
externe auditcommissie. 

 



 

 

PATRIMONIUM 

12      Aanvullende beslissing met betrekking tot de bovengebruiksvergunning voor 
percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende 

goedkeuring van de bovengebruiksvergunning percelen langs de ingeschreven waterloop 
L.7.16 Bruinbeek; 

Overwegende dat de heer en mevrouw Freddy Depypere–Monique Vanderhaeghen, 
Maurice Devisscherestraat 16, alsnog bereid zijn om de bovengebruiksvergunning te ondertekenen; 

Overwegende dat de overeenkomst met de heer en mevrouw Depypere-
Vanderhaeghen niet was opgenomen in de beslissing van 20 december 2011; 

Overwegende dat de heer en mevrouw José Rigolle–Liliane Vannieuwenhuyse, Maurice 
Devisscherestraat 14 en de heer en mevrouw Remi Priem–Yolanda Verbeke, Maurice 
Devisscherestraat 12, hoewel ze in eerste instantie akkoord waren en de overeenkomst hebben 
ondertekend, zich bedacht hebben en de bovengebruiksvergunning wensen te annuleren; 

Overwegende dat de heer en mevrouw Rigolle-Vannieuwenhuyse en de heer en 
mevrouw Priem-Verbeke uit de beslissing van 20 december 2011 dienen te worden geschrapt; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Aan de heer en mevrouw Freddy Depypere–Monique Vanderhaeghen (lotnr. 11 – 
kadastrale grootte 2 a.69 ca. – te regulariseren 57 ca.) wordt een 
bovengebruiksvergunning toegekend tegen een éénmalige vergoeding van € 6,2 
per m². 

artikel 2: Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven om de heer en 
mevrouw Rigolle–Vannieuwenhuyse en de heer en mevrouw Priem-Verbeke te 
schrappen in de beslissing van 20 december 2011. 

 
13      Meersstraat – Goedkeuring verkoop stuk zijberm 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 28, 42 en 43 van het gemeentedecreet betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de vraag van de heer en mevrouw Haelvoet-Bussels tot aankoop van een 
strook land langs de Meersstraat; 

Overwegende dat het openbaar domein breed genoeg is in deze zone; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 mei 2012 houdende de 
goedkeuring van de aankoopbelofte met toelating tot inbezitneming van een perceel ter grootte 
van 87 ca voor een prijs van € 391.50; 

Gelet op de akte van verkoop onroerend goed van 13 juli 2012, opgemaakt door het 
Comité tot aankoop van onroerende goederen te Kortrijk; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van verkoop van het onroerende goed van 87 ca, gelegen Meersstraat, 
gekadastreerd sectie B zonder nummer jegens de heer en mevrouw Haelvoet–
Bussels wordt goedgekeurd. 

 

VERKEER 

14      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot kort parkeren in de Schoolstraat 

De Raad, 
Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 



 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regelement 
op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

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 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op de aanwezigheid van de scholen; 

Overwegende dat er op de centrumparking mogelijkheid is tot langdurig parkeren; 

Overwegende dat er voor wat betreft de dorpskern geopteerd werd voor een maximale 

parkeergelegenheid met beperkte parkeertijd (parkeerschijf); 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd worden voorzien op volgende plaatsen: 
 
- Schoolstraat: vanaf huisnummer 13 tot aan het kruispunt met de 
Oostrozebekestraat 
- Schoolstraat: op de dwarsparkeerplaatsen ter hoogte van de gemeentelijke 
bibliotheek, Schoolstraat 35. 
 
De parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd worden aangeduid door middel van 
verkeersbord E9a met afbeelding van een parkeerschijf en wit onderbord met 
zwarte pijl (respectievelijk naar boven wijzend voor begin en naar beneden voor 

einde). 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens (overeenkomstig de bepalingen van 
het KB van 1 december 1975 en het MB van 11 oktober 1976 vallen ten laste van 
de wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullende reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken. 

 
15      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod in de 
Mandelstraat ter hoogte van de pompkamer 

De Raad, 
Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

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 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 



 

 

Overwegende dat de brandweer regelmatig hinder ondervindt van geparkeerde 
voertuigen ter hoogte van de pompkamer; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Parkeerverbod wordt voorzien op het einde van de Mandelstraat, ter hoogte van de 
pompkamer. 
 
Dit parkeerverbod wordt aangeduid d.m.v. verkeersbord E1 met onderbord Xb 
(pijl naar boven). 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B. van 11 oktober 1976, 
ten laste van de wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 
16      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de wandel- en fietsweg tussen 
de zijweg van de Kortrijkstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat 

De Raad, 
Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

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 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat de wandelweg op heden frequent gebruikt wordt door 
gemotoriseerde voertuigen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: De weg tussen de zijweg Kortrijkstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat is niet 
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 

 
Deze bepaling wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van het verkeersbord 
F99a en F101a op volgende locaties: 
 
begin en einde van de weg vanuit de zijweg Kortrijkstraat 
begin en einde van de weg vanuit de Onze Lieve Vrouwstraat 
 
Er worden tevens paaltjes geplaatst op bovenvermelde locaties. 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B van 11 oktober 1976, ten 
laste van de wegbeheerder. 



 

 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 
17      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de gewijzigde verkeerstoestand 
in de Oostrozebekestraat ter hoogte van huisnummers 82 tot 110 

De Raad, 
Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

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 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Rekening houdend met de aanleg van de bushalte; 

Rekening houdend met de toegang tot het sportcentrum; 

Gelet op het overleg in de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid; 

Overwegende dat het aangewezen is de locaties van de oversteek te concentreren 
naar een enkele locatie; 

Overwegende dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen door de gewijzigde 
verkeerstoestand is afgenomen; 

Overwegende dat, ingevolge de gewijzigde verkeerstoestand, het invoeren van een 
inhaalverbod ter hoogte van de bushalte wenselijk is; 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en de sp.a zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Op hieronder vermelde locatie wordt een oversteekplaats voor voetgangers 
voorzien: 
 
Oostrozebekestraat:  ter hoogte van huisnummer 98 en de toegang tot het 
sportcentrum. 
 

De maatregel zal aangeduid worden d.m.v. de voorziene witte banden, aangebracht 
evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het K.B. 

artikel 3: Op hieronder vermelde locatie zal een inhaalverbod ingevoerd worden:  
 
Oostrozebekestraat: van huisnummer 82 tot huisnummer 110  
 
De maatregel zal aangeduid worden d.m.v. de voorziene witte “doorlopende 
streep”, aangebracht in het midden van de rijbaan, evenwijdig met de as van de 
rijbaan, overeenkomstig art. 72.2 van het K.B. 

artikel 4: Parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd “10 minuten” worden voorzien op 
volgende plaatsen: 
 
Oostrozebekestraat: ter hoogte van de huisnummers 111 en 113. 



 

 

 
De parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd worden aangeduid door middel van 
verkeersbord E9a met onderbord “10 min” en onderbord type X c met opschrift 

10m. (10 meter). 

artikel 5: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B van 11 oktober 1976, ten 
laste van de wegbeheerder. 

artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 

ONDERWIJS 

18      Capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes in het basisonderwijs 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117; 

Gelet op het decreet van 9 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2009 tot goedkeuring van het 
schoolreglement; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van 9 mei 2012; 

Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en 
vestigingsplaats moet bepalen; 

Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats 
maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt; 

Overwegende dat in de kleuterafdeling 5 lokalen ter beschikking zijn voor maximum 
ongeveer 25 kleuters per lokaal en in de lagere afdeling er 7 lokalen zijn met ongeveer 25 
leerlingen en in de BLO-afdeling er 6 lokalen zijn voor maximum 14 leerlingen per lokaal; 

Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch 
bepaalde leerlingen kan inschrijven; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Capaciteitsbepaling 
§1 De capaciteit wordt vanaf 1 september 2012 tot anders bepaald, beperkt tot 
volgende maximum-aantallen. De capaciteitsbepaling gebeurt in functie van de 
inschrijvingen voor het daarop volgende schooljaar. 
° School GBS De Wingerd, Schoolstraat 4A, 8770 Ingelmunster - max. 305 
leerlingen 
- Kleuterschool: max. 125 kleuters 
- Lagere school: max. 180 leerlingen 

° School BLO-school De Zon, Oostrozebekestraat 15, 8770 Ingelmunster - max. 80 
leerlingen 
 
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt via de website van de school en 
de schoolbrochure. 

artikel 2: Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode 
§1 De inschrijvingsperiode per voorrangsgroep duurt 1 maand en start ten vroegste 
op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar. Pas na deze 
periode kunnen kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren, ingeschreven 
worden. 
 
§2 De directeur bepaalt de inschrijvingsperiodes rekening houdend met art. 2 van 
dit besluit. 
 



 

 

§3 De inschrijvingsperiodes worden bekend gemaakt via de website van de school 
en de schoolbrochure. 

 

TOERISME 

19      Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer – bekrachtiging van 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de brief van Westtoer van 19 juni 2012 waarbij werd gevraagd om een 
addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer te ondertekenen waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst met een 1 jaar wordt verlengd; 

Gelet op de logica van de nieuwe beleids- en beheercyclus waarbij beleidsplannen en 
samenwerkingsverbanden in uitvoering van dit beleid worden opgesteld, bijvoorbeeld, voor de 
komende legislatuur strekkend van 2014 tot en met 2019, dus de looptijd van de legislatuur met 
één jaar overschrijdend; 

Overwegende dat deze vraag volledig in deze logica past; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 
houdende goedkeuring van het addendum op de samenwerkingsovereenkomst, mits bekrachtiging 
door de eerstvolgende gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 
houdende goedkeuring van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst 
met Westtoer wordt bekrachtigd. 

 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

20      Infrax West - Buitengewone algemene vergadering van 19 november 2012 – 
aanduiding vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
en meer bepaald artikel 44, met name dat de vertegenwoordigers van de vennoot-gemeenten voor 
de algemene vergadering door de gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden worden aangewezen; 

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

Gelet op het verzoek van Infrax West bij aangetekend schrijven van 28 september 
2012 tot aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
de buitengewone algemene vergadering van 19 november 2012; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot afvaardiging 
van Eric D’HOOP, schepen, als effectief en van Marcel DENDAUW, schepen, als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger; 

Na geheime stemming over het voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen met volgende uitslag: 
° aantal geldig uitgebrachte stemmen: 20 op 20; 
° aantal blanco-stemmen: 0 op 20; 
 
° aantal onthoudingen: 3 op 20; 
° aantal stemmen ja: 17 op 20; 
° aantal stemmen nee: 0 op 20; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 

 

 


