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OPENBARE ZITTING 

 

ALGEMEEN 

 
    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 

Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 
door de gemeenteraad op datum van 4 december 2001, meer bepaald de artikels 46, 104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 
- Roger Vanoverbeke, Keirselaarstraat 2 te Ingelmunster 
- Julien Pauwels, Bollewerpstraat 50 te Ingelmunster 
- Robert Robert, Koning Boudewijnstraat 20 te Ingelmunster 
- Liliane Vanmarcke, Schoolstraat 14 te Ingelmunster 

Een concessie, met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als 
begunstigde, respectief: 
- blok 84 rij 2 lot 11, duur 20 jaar, prijs €200, met als begunstigde, Marcella Bruneel 
- blok 84 rij 2 lot 12, duur 20 jaar, prijs €200, met als begunstigde, Maria Tant 
- blok 95 rij 1 lot 4, duur 30 jaar, prijs €450, met als begunstigde, Maria Raedt 
- blok 95 rij 1 lot 5, duur 30 jaar, prijs €450, met als begunstigde, Noel D’hont 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een nisconcessie op de urnenweide, 
ingediend door Julia Olivier, Doelstraat 1 te Ingelmunster met betrekking op een grondperceel, met 
ligging blok 90 rij 4 lot 4, duur 30 jaar, prijs €450 met als begunstigde, Roger Windels 

Gezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde grafconcessies en 
nisconcessie te weigeren 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 
- Roger Vanoverbeke, Keirselaarstraat 2 te Ingelmunster; 
- Julien Pauwels, Bollewerpstraat 50 te Ingelmunster; 
- Robert Robert, Koning Boudewijnstraat 20 te Ingelmunster; 
- Liliane Vanmarcke, Schoolstraat 14 te Ingelmunster 
met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 
- blok 84 rij 2 lot 11, duur 20 jaar, prijs €200, begunstigde, Marcella Bruneel; 
- blok 84 rij 2 lot 12, duur 20 jaar, prijs €200, begunstigde, Maria Tant; 
- blok 95 rij 1 lot 4, duur 30 jaar, prijs €450, begunstigde, Maria Raedt; 
- blok 95 rij 1 lot 5, duur 30  jaar, prijs €450, begunstigde, Noel D’hont. 

artikel 2: Er wordt een nisconcessie toegekend aan Julia Olivier, Doelstraat 1 te Ingelmunster 
met betrekking tot een perceel op de urnenweide, met ligging blok 90 rij 4 lot 4, 
duur 30 jaar, prijs €450, begunstigde Roger Windels 
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artikel 3: Deze concessies worden toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    2   Figga –Algemene vergadering van 24 juni 2005 – kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 22 
april2005 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 24 juni 
2005 om 9u30; 

Gelet op het artikel 44, eerste en derde alinea van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

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 schrijven van Figga van 22 april 2005 met uitnodiging tot de algemene 
vergadering van 24 juni om 9u30, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2004; 
2. Balans, resultatenrekening en toelichting per 31 december 2003; 
3. Balans, resultatenrekening en toelichting per 31 december 2004 en winstverdeling van het 

boekjaar 2004; 
4. Besluit in verband met het voorstel van de raad van bestuur nopens de toepassing van artikel 

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

Gaselwest en Electrabel; 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris; 
7. Statutaire benoemingen: 

a) commissaris; 
b) bestuurders. 

8. Bepalen zitpenning 

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

Gelet op het artikel 120 § 2 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Figga van 24 
juni 2005 om 9u30 waarvoor een beslissing moet genomen worden goed. 

artikel 2: De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit als 
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van 
Figga van 24 juni 2005 om 9u30, waarvoor een beslissing moet genomen worden, 
goed te keuren. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er, onder meer, kennis van te geven aan Figga, p/a 
Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2 – 8800 Roeselare. 
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KERKBESTUREN 

 
    3   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies rekening 2004 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O.L.Vrouw van 6 maart 2005 waarbij 
de rekening van de Kerkfabriek van O.L.Vrouw voor dienstjaar 2004 wordt vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 43.907,21 
Buitengewone ontvangsten: 59.873,57 
Totaal: 103.780,78 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 6.370,84 
Gewone uitgaven: 38.271,57 
Buitengewone uitgaven: 32.377,12 
Totaal: 77.019,53 

BALANS 
Ontvangsten: 103.780,78 
Uitgaven: 77.019,53 
Saldo: 26.761,25 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek O.L.Vrouw voor 
het dienstjaar 2004. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
    4   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies eindrekening 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O.L.Vrouw van 4 april 2005 waarbij de 
eindrekening van de heer Willy Descheemaeker, penningmeester bij de Kerkfabriek van O.L.Vrouw 
ten overstaan van zijn opvolger de heer Daniël Christiaens, wordt vastgesteld als volgt: 

SAMENVATTING OPGAVE 
 
Saldo vorige rekening (2004) 26.761,25 
Totaal ontvangsten (2005) 7.547,93 
Totaal uitgaven (2005) 8.444,46 
 
Saldo eindrekening en te 
verantwoorden vermogen 25.864,72 

VERANTWOORDING VERMOGEN 
 
Postrekening 2.477,54 
Rekeningboekje Dexia 23.387,18 
 
Verantwoord vermogen 25.864,72 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de eindrekening van de heer Willy 
Descheemaeker, penningmeester bij de Kerkfabriek O.L.Vrouw ten overstaan van 
zijn opvolger de heer Daniël Christiaens. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
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volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
    5   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2004 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van St. Amand van 9 maart 2005 waarbij 
de rekening van de Kerkfabriek van St. Amand voor dienstjaar 2004 wordt vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 85.243,56 
Buitengewone ontvangsten: 39.960,27 
Totaal: 125.203,83 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 7.888,74 
Gewone uitgaven: 60.849,24 
Buitengewone uitgaven: 19.290,76 
Totaal: 88.028,74 

BALANS 
Ontvangsten: 125.203,83 
Uitgaven: 88.028,74 
Saldo: 37.175,09 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek St. Amand voor 
het dienstjaar 2004. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
    6   Advies begrotingswijziging nr. 1 – 2005 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begrotingswijziging van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor 
het dienstjaar 2005, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 9 maart 2005; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging nr. 1 (Gewone dienst) en 2 (Buitengewone dienst): 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 64.958,17 EUR 
Buitengewone dienst: 63.606,19 EUR 
Totaal: 128.564,36 EUR 
 
Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 14.415,00 EUR 
Gewone dienst: 83.376,37 EUR 
Buitengewone dienst: 30.772,99 EUR 
Totaal: 128.564,36 EUR 
 
SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de wijziging nr. 1 (Gewone dienst) en nr. 2 
(Buitengewone dienst) van de begroting 2005 van Kerkfabriek St. Amand. 
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artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 april 2005 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht”  

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 25 april 2005, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 1 mei 2005 naar aanleiding van de jaarlijkse vinkenzetting 
ingericht door de vinkenmaatschappij ‘Elk Zijn Recht”; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de Burgemeester van 25 april 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op 1 mei 2005 naar aanleiding van de jaarlijkse 
vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht’ wordt 
bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de Heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    8   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op zondag 29 mei 2005 naar 
aanleiding van de jaarlijkse vinkenzetting “Grote Prijs Devolder” te Ingelmunster 

De Raad, 

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

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

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

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

Overwegende dat er op zondag 29 mei 2005 twee vinkenzettingen worden ingericht op 
het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

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

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

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: Op zondag 29 mei 2005, vanaf 05u30 tot 07u30 en vanaf 15u30 tot 17u30, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Alle voertuigenverkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, zal verboden zijn 
in de Kanaalstraat, meer bepaald vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan het 
kruispunt met de Zuidkaai. 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3, bevestigd aan nadarbarelen en geplaatst op de volgende kruispunten:  
 
 * Kanaalstraat – Gentstraat 
 * Zuidkaai -  Kanaalstraat 
 * Oudstrijdersstraat - Kanaalstraat. 

artikel 2: Op zondag 29 mei 2005, vanaf 05u30 tot 07u30 en vanaf 15u30 tot 17u30, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Het éénrichtingsverkeer in de Lysbrugstraat wordt opgegeven. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de Lokale Politie Midow. 

 
    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 
16 juni 2005 naar aanleiding van een barbecue in de Olmenstraat 

De Raad, 

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

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

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

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

Overwegende dat op zondag 16 juni 2005 een barbecue wordt ingericht te 
Ingelmunster; 

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

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zondag 26 juni 2005, vanaf 08u00 tot 19u00, zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan- en parkeren, zal verboden zijn in de Olmenstraat 
vanaf het kruispunt met de Elf Julisingel. 
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Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van nadarbarelen met 
verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”en verkeersbord 
E3 met onderbord "op zondag 26/06/2005 vanaf 08u00 tot 19u00". 

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

artikel 3: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 
   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 15 juli 
2005 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26/05/1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

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

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

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

Gelet op het positief advies van de Administratie Wegen en Verkeer inzake het gebruik 
van de gewestweg N50d en N50 en N357; 

Overwegende dat op vrijdag 15 juli 2005 een wielerwedstrijd ingericht wordt in de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers, met daarbijhorend toegenomen verkeer allerhande te verwachten valt; 

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

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op vrijdag 15/07/2005 zal vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de 
hiernavermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt Ringlaan tot aan het kruispunt met de 
Gravinnestraat 
* Gravinnestraat: vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan de 
Oostrozebekestraat 
* Oostrozebekestraat: vanaf de Gravinnestraat tot aan het kruispunt met de 
Lenteakkerstraat 
* Lenteakkerstraat: vanaf het kruispunt met de Oostrozebekestraat tot aan het 
kruispunt met de Bollewerpstraat 
* Bollewerpstraat: vanaf het kruispunt met de Lenteakkerstraat tot aan het 
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kruispunt met de Meulebekestraat 
* Meulebekestraat: vanaf het kruispunt met de Bollewerpstraat tot aan het 
rondpunt met de Ringlaan 
* Ringlaan: vanaf het rondpunt met de Meulebekestraat tot aan het kruispunt met 
de Bruggestraat; 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 + F19, bevestigd aan nadarbarelen. 

artikel 2: Op vrijdag 15/07/2005, vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur, zal er een stilstaan- en 
parkeerverbod op de rijbaan zijn in de onder art.1 vermelde straten. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord “Op vrijdag 15/07/2005 van 17u00 tot 21u00”. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
   11   Goedkeuring aankoop van een perceel grond met het oog op de realisatie van de 
waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase jegens de familie Maes 

De Raad, 

Overwegende dat het met het oog op de uitvoering van waterbeheersingswerken 
omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase, noodzakelijk is de nodige gronden te verwerven; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor de 
uitvoering van waterbeheersingswerken in de omgeving Hierweg-Zuid – 2de fase; 

Gezien het ontwerp van akte van aankoop van onroerend goed voor openbaar nut, 
opgemaakt door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De inneming jegens de familie Maes, gelegen langs de Oude Heirweg, wordt 
goedgekeurd als volgt: 

Eigenaar Kad. Geg. - Sectie D Oppervlakte Prijs 

MAES en 
Consoorten 

373 C 04 a 28 ca 20.225,00 euro 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor de uitvoering van 
waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akte namens de 
gemeente te ondertekenen. 

artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 
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MOBILITEIT 

 
   12   Afbakening zone 30 ter hoogte van de H. Hart-school - advies 

De Raad, 

Overwegende dat tegen 1 september 2005 aan alle schoolomgevingen een zone 30 
dient ingesteld te worden; 

Gelet op artikel 3 van de wet houdende coördinatie van de wetten betreffende de 
politie van het verkeer gevoegd bij het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het ontwerp van ministerieel besluit, opgemaakt door de administratie wegen 
en verkeer van de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van 
zones 30 in schoolomgevingen; 

Gelet op de adviesvraag dd 26 april 2005 door de Afdeling Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van ministerieel besluit wordt gunstig geadviseerd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt in drievoud opgestuurd aan de Afdeling Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 Brugge. 

artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

OCMW 

 
   13   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2006 in de trekkingsrechten van 
het Gemeentefonds 

De Raad, 

Overwegende dat het Sociaal Impulsfonds sedert 2003 geïntegreerd werd in het 
vernieuwd Gemeentefonds; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2002 houdende 
goedkeuring van de modaliteiten van de verdeling van de aan Ingelmunster toegekende 
trekkingsrechten uit het Gemeentefonds over de gemeente en het OCMW; 

Gelet op het overleg tussen het OCMW en de gemeente van 14 maart waar deze 
aangelegenheid besproken werd; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het aandeel van het OCMW in de globale trekkingsrechten voor de gemeente 
Ingelmunster wordt voor 2006 vastgesteld op 71.000,- euro. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan de Vlaamse minister bevoegd voor 
Binnenlandse aangelegenheden, alsook aan het OCMW. 

 

ONDERWIJS 

 
   14   Goedkeuring van de vorming van een scholengemeenschap voor de schooljaren 
2005-2011 

De Raad, 
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Overwegende dat een schoolbestuur/inrichtende macht in het kader van de organisatie 
van haar basisonderwijs een scholengemeenschap kan vormen met andere 
schoolbesturen/inrichtende machten; 

Overwegende dat deze scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet 
bevatten, op de eerste schooldag van februari 2004 ministens 900 gewogen leerlingen moet tellen 
en zich hoogstens over 3 aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken; 

Overwegende dat een schoolbestuur/inrichtende macht deze scholengemeenschap kan 
oprichten door middel van een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder 
rechtspersoonlijkheid; 

Overwegende dat deze intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder 
rechtspersoonlijkheid moet worden gesloten onder de vorm van een interlokale vereniging, 
waarvan ontwerp in bijlage; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
in het bijzonder de artikelen 2§1, 6, 7 en 8; 

Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het 
gesubsidieerd onderwijs; 

Gelet op de M.O. Ba0/2003/02 van 18 april 2003: “Mededeling: hertekening 
onderwijslandschap basisonderwijs”; 

Gelet op de modelovereenkomst van de OVSG; 

Gelet op de gemeentewet, in het bijzonder artikel 144 bis; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst inzake scholengemeenschap goed te keuren. 

artikel 2: Het college te belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing. 

 

CULTUUR 

 
   15   Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds - 
aanpassing 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid en zijn latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat de gemeente de socio-culturele verenigingen wenst te 
ondersteunen voor de programmatie van activiteiten; 

Gelet op het bedrag ingeschreven op de begroting onder artikel 76216/332-02 voor 
het Cultuurfonds; 

Overwegende dat bij het ontwerpen van het reglement een evaluatie na één jaar 
werken in het vooruitzicht werd gesteld; 

Overwegende dat een aanpassing aan het reglement voor de aanwending van de 
middelen uit dit fonds noodzakelijk is; 

Gelet op het voorstel van het reglement; 

Gelet op het gunstig advies van de algemene vergadering van de gemeentelijke 
culturele raad op 21 maart 2005; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het Cultuurfonds heeft tot doel de socio-culturele verenigingen uit Ingelmunster, 
die lid zijn van de Gemeentelijke Culturele Raad, te ondersteunen bij het 
organiseren van een culturele activiteit in het Jeugd –en Ontmoetingscentrum, de 
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bibliotheek, de nieuwe polyvalente zaal in het sportcentrum of de kerkgebouwen. 
Deze activiteit moet gericht zijn op het brede publiek. 

artikel 2: De gemeente voorziet een bedrag van 6.000 euro voor de ondersteuning van deze 
activiteiten. Het schepencollege en de gemeentelijke culturele raad zullen iedere 
aanvraag afzonderlijk behandelen. 

artikel 3: Elke vereniging kan per kalenderjaar slechts voor één activiteit van deze steun 
genieten. Op vertoon van de nodige bewijzen wordt 50% van de kosten 
terugbetaald, met een maximum van 1.000 euro. Indien het voorziene krediet niet 
volstaat om alle aanvragers uit te betalen, dan worden alle uit te betalen bedragen 
procentueel en evenredig verminderd. 

artikel 4: Het indienen van een aanvraag gebeurt via het Schepencollege die de formulieren 
vervolgens aan de Cultuurdienst bezorgt. Deze dienst plaatst eventuele aanvragen 
op de agenda van de eerstvolgende raad van beheer van de cultuurraad. 

artikel 5: De aanvraag voor een toelage uit het Cultuurfonds gebeurt via een 
standaardformulier, waarop men gedetailleerd een aantal basisgegevens dient in te 
vullen. Deze aanvragen moeten ten minste 4 maanden voordat de activiteit 
plaatsvindt ingediend worden. De bespreking ervan gebeurt op een raad van 
beheer van de culturele raad, ten minste 2 maand voor de activiteit plaatsvindt. Bij 
toekenning van een toelage moet op alle publicaties en bij elke vorm van promotie 
vermeld worden: ‘met de medewerking van het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke culturele raad’. De vereniging weet 2 maanden op voorhand of de 
aanvraag werd goedgekeurd. 

artikel 6: Bij een gezamenlijke activiteit doet 1 vereniging de aanvraag en is deze dan ook 
zijn krediet bij het Cultuurfonds kwijt. 

artikel 7: Het invulformulier per aanvraag bevat volgende gegevens: 
- Contactgegevens van de aanvragende vereniging; 
- Een duidelijke omschrijving van de geplande activiteit; 
- Een gedetailleerde kostenraming. 

Naast het invulformulier dienen eveneens te worden ingediend: 
- Het contract met de artiest; 
- Een gedetailleerd financieel verslag waarin zowel de inkomsten als de onkosten 
worden bewezen. 

artikel 8: Beiden moeten maximum één maand na de activiteit aan de Cultuurdienst  worden 
bezorgd. 

artikel 9: De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt in de maand december. 

artikel 10: Het uitbetalen van de toelage gebeurt door storting op de rekening van de 
vereniging. 

 

JEUGD 

 
   16   Beleidsplan kinderopvang 2005-2007 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de 
algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1997 in verband met de inhoud van het 
lokaal beleidsplan buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de goedkeuring van het beleidsplan 2005-2007 door het Lokaal Overleg op 
22 maart 2005; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 6 onthoudingen 
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artikel 1: Het beleidsplan Kinderopvang Ingelmunster, 2005-2007 goed te keuren. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 16 
mei 2005 

Contactavond middelgrote bedrijven van 12 mei 2005 – evaluatie van genoemde activiteit 

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

Hij vraagt naar de evaluatie van de contactavond van de middelgrote bedrijven van 12 mei 2005 
en tegelijk of er verdere initiatieven zullen komen voor de overige bedrijven, zijnde 
middenstanders, vrije beroepen en land- en tuinbouwbedrijven. Hij vraagt naar de visie van het 
college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de toekomst van contactavonden met 
alle economische actoren van onze gemeente. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ik wil op uw toegevoegd punt antwoorden met uw eigen woorden, die u naar aanleiding van de 
bedrijvencontactavond van 12 mei hebt uitgesproken onmiddellijk na de toelichting en de 
voorstelling van de gemeentediensten door de heer gemeentesecretaris. U hebt verklaard dat u het 
een schitterend initiatief vond dat ten zeerste werd gewaardeerd door de bedrijfsleiders. U 
verklaarde te hopen dat de andere bedrijfssectoren zouden aan bod komen en dat het initiatief ook 
de volgende jaren doorgang zou kunnen vinden. Wij danken u dan ook voor deze waardering die u 
hebt uitgesproken en kunnen bevestigen dat alle bedrijfsleiders aan bod zullen komen. 

Op 18 mei werden de land- en tuinbouwers, alsook de aanverwante para-agrarische sectoren 
uitgenodigd. Op deze avond waren ongeveer 75 land- en tuinbouwers en aanverwante beroepen 
aanwezig. De overige KMO’s, handelszaken, vrije beroepen, enz. komen zoals reeds door ons 
aangekondigd enkele maanden geleden, ook nog aan bod. 

Op basis van de positieve reacties van de bedrijfsleiders zijn wij zeker van plan deze 
contactavonden verder te laten plaatshebben 

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

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 
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De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


