
 

 

Zitting Gemeenteraad van 25 januari 2011 

 
AANWEZIG: 

Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse 
Lapeere, Hilde Vankeirsbilck, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried 
Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt Windels, 
Jan Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, Martine Verhamme, Werner Blondeel, Steven 
Bourgeois, Carine Geldhof, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
De heer Marcel Dendauw, schepen, en de heer Francky Demaeght, raadslid, zijn verontschuldigd. 
 
Aangezien geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag van de vorige zitting wordt dit als 
goedgekeurd beschouwd. 
 
Er wordt geen melding gedaan of eventueel een geluidsregistratie wordt gemaakt van deze zitting. 
 

OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

1       Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2009 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 8 december 2010 

betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 9 december 2010 van de heer Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 2009; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2009 van de gemeente Ingelmunster. 

 
2       Subsidiereglement voor investeringen in duurzame energie - wijziging 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarig beleidsplan 2007-2012 door de 
gemeenteraad in zitting van 29 januari 2008, meerbepaald SP2 – Goed wonen in Ingelmunster; 

Overwegende dat de gemeente streeft naar een milieu- en energiebeleid dat 
gebaseerd is op de algemene beginselen van duurzame energie; 

Overwegende dat de uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen moet worden 
voorkomen; 

Gelet op het subsidiereglement voor de aanwending van zonne-energie, goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2003 en gewijzigd in zitting van 18 maart 2008; 

Overwegende dat in het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt 
voorgesteld om het reglement te herzien waardoor het aanvragen van energiepremies voor de 
aanvrager eenvoudiger wordt; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om het premiereglement uit te breiden waarbij 
het plaatsen van dakisolatie mee wordt ondersteund en dat hiervoor een aanvullende subsidie op 
de premie van de het Vlaams gewest en Eandis wordt voorzien; 



 

 

Gelet op het ontwerp van subsidiereglement dat het subsidiereglement van 16 
december 2003 vervangt, toegevoegd in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het subsidiereglement voor investeringen in duurzame energie wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Het subsidiereglement voor de aanwending van zonne-energie van 16 december 
2003, met latere wijzigingen, wordt per 1 januari 2011 afgeschaft. 

 









 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

3       Goedkeuren akten van aankoop van onroerende goederen tussen de Gistelstraat en 
de Izegemwegel voor inlijving in de voetweg 42 ter realisatie van het project “Trage 
Wegen”  

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat het met het oog op de realisatie van het project “Trage Wegen” 
noodzakelijk is gronden te verwerven gelegen tussen de Gistelstraat en de Izegemwegel; 

Overwegende dat de nodige kredieten hiertoe ingeschreven zijn op de 
gemeentebegroting 2011 onder artikel 42157/735-60 waar voldoende krediet beschikbaar is; 

Overwegende dat deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer 
bepaald de opname van de voetweg 42 in het openbaar domein, ter realisatie van het project 
“Trage Wegen Gemeente Ingelmunster”; 

Gelet op het grondverwervingsplan, opgemaakt door de VLM; 

Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door het Comité tot Aankoop van 
Onroerende Goederen te Kortrijk op 30 maart 2010; 

Gelet op de akten van aankoop van onroerend goederen in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De akten van aankoop van volgende onroerende goederen jegens navermelde 
eigenaars, worden goedgekeurd: 

Inn. 

nr. 
Eigenaar 

Kad. gegevens 

Sectie A - Nr. 
Oppervlakte Prijs 

1 Bolle-Beheydt H 562H 00 a 73 ca 120,00 € 

3 Vanhoutte-
Wydaeghe J 

611/02 D 01 a 59 ca 260,00 € 

5 Vermote-Landuyt J 611/02 G 01 a 52 ca 250,00 € 

7 

8b 

Lefevre-Litaer J 611/02 F 

 

00 a 56 ca 

00 a 03 ca 

 

100,00 € 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, meer bepaald de opname van de 
voetweg 42 in het openbaar domein, ter realisatie van het project “Trage Wegen 
Gemeente Ingelmunster”. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bruggestraat – 
definitieve vaststelling 

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 



 

 

Gelet op het RUP Bruggestraat dat op 8 mei 2008 door de Deputatie werd 
goedgekeurd; 

Overwegende dat bij de goedkeuring een deel van het plan van goedkeuring werd 
onthouden en dat bijgevolg een deelgebied van ongeveer 5 ha uit het plan werd uitgesneden; 

Overwegende dat om een samenhangende gebiedsvisie te bekomen de herziening van 
het RUP Bruggestraat aangewezen is; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Bruggestraat opgemaakt door WVI, omvattende 
de bestaande toestand, het bestemmingsplan, onteigeningsplan, de memorie van toelichting, de 
stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER screening; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP Bruggestraat gunstig werd 
geadviseerd door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in zitting van 4 mei 
2010; 

Gelet op de plenaire vergadering van 18 mei 2010 met de adviserende instanties; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2010 houdende de voorlopige 
vaststelling van het RUP; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 23 augustus 2010 tot 
en met 23 oktober 2010; 

Overwegende dat de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening dat in zitting 
van 30 november 2010 omtrent de ontvangen bezwaren, opmerkingen en adviezen, een advies 
heeft uitgebracht; 

Overwegende dat de voorliggende plannen aan dit advies werden aangepast; 

Overwegende dat binnen het plangebied dat opgenomen is in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan meerdere verkavelingen gelegen zijn. De voorschriften die in deze verkavelingen 
zijn opgenomen, zijn doorgaans verouderd en bijgevolg is het aangewezen om deze met de 
goedkeuring van dit RUP te laten vervallen. Daarnaast is het aangewezen om binnen het 
plangebied met vergelijkbare bouwvoorschriften te werken. Bijgevolg zullen de bepalingen 
(tekstueel en grafisch) van de verkaveling VK- 36007/2194/V/2003/33 van 16 januari 2004, VK 
078.473 LR/AMC van 9 juni 1978, VK-36007/2274/V/2003/61 van 5 maart 2004, VK-
36007/3797/V/2005/103 van 13 januari 2006 voor die percelen die gelegen zijn binnen het 
plangebied van onderhavig GRUP, worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig GRUP; 

Gelet op het onteigeningsplan ter realisatie van de fietsdoorsteek; 

Overwegende dat de fietsdoorsteek reeds voorzien was in het in 2008 goedgekeurde 
RUP Bruggestraat en dat de aanleg van de fietsdoorsteek in deelzone 6A als bindende voorwaarde 
werd opgelegd aan de ontwikkelaar van zone 6. Dat hierdoor de situatie ontstaat waarbij een 
nieuw uitgeruste verbinding wordt aangelegd, maar niet doorloopt. Dat het bijgevolg aangewezen 
is om de uitvoering van de fietsdoorsteek zeker te stellen, desnoods door middel van onteigening. 
Bijgevolg wordt voorgesteld om zones 2A en 6A op te nemen in een onteigeningsplan; 

Overwegende dat de invloed op de watersystemen beperkt is tot bijkomende verharde 
oppervlakte. Risico’s op verontreiniging zijn er ten gevolge van de goedkeuring van dit RUP niet. 
Om aan de invloed van de bijkomende verharding tegemoet te komen worden in de voorschriften 
voorwaarden opgenomen omtrent waterdoorlatende verhardingen en voldoende infiltratie of 
buffering met vertraagde afvoer; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Bruggestraat definitief vast te stellen. 

artikel 2: Het dossier ter goedkeuring aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
over te maken. 

 



 

 

STEDENBOUW 

5       Advies aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen nopens het verleggen 
van een gedeelte van voetweg nr. 57 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 juli 
2008 houdende de vaststelling van de beleidsvisie inzake trage wegen; 

Gelet op de aanvraag van de heer Galle Frankie, Veldstraat 1A te Ingelmunster tot het 
gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 57 als volgt: 
- af te schaffen deel (A-B); 
- nieuw tracé (C-D); 

Overwegende dat de reden voor het verleggen van de buurtweg er in bestaat dat de 
aanvrager op termijn zijn serrebedrijf wenst uit te breiden en dat door het verleggen van de 
buurtweg naar de rand van zijn eigendom deze uitbreiding op een efficiënte manier kan gebeuren; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd behouden dat liep van 3 december 
2010 tot en met 17 december 2010 en dat geen bezwaarschriften of opmerkingen werden 
ingediend; 

Overwegende dat op 30 december 2010 een brief werd ontvangen buiten de periode 
van het openbaar onderzoek van Sp.a-Groen en de afdeling Ingelmunster van de vzw trage wegen; 

Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen waarop de afschaffing en het te 
verleggen deel van deze aanvraag zijn voorgesteld, opgemaakt door ingenieur Martin Deman van 
de dienst Mobiliteit en weginfrastructuur van de provincie West-Vlaanderen; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om geen meerwaarde te vorderen, vermits de 
lasten die hieraan verbonden zijn bij dezelfde eigenaar blijven en het een beperkte verlegging 
betreft; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op het feit dat de fracties van de Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen te adviseren om in te gaan op de 
vraag van de heer Galle Frankie om een deel van voetweg nr. 57 te verleggen. 

artikel 2: Geen meerwaarde te vorderen. 

 

LEEFMILIEU 

6       Samenwerkingsprotocol tussen de gemeente Ingelmunster en Eandis voor het 
toekennen van premies in het kader van Rationeel Energiegebruik - Goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging GASELWEST, Intercommunale Maatschappij voor 
Energievoorziening; 

Gelet op het feit dat GASELWEST in het kader van de openbare dienstverplichtingen, 
ter bevordering van het rationeel energiegebruik, REG-premies toekent; 

Gelet op het feit dat Eandis het REG-beleid uitvoert in naam en voor rekening van de 
Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente eveneens REG-premies wenst te geven zoals 
GASELWEST en/of aanvullende acties wenst te voeren in het kader van energie- en klimaatbeleid; 

Gelet op het feit dat de actie van de gemeente dient te gebeuren onder dezelfde 
toekenningsmodaliteiten (algemene voorwaarden en actievoorwaarden) en procedures die gelden 
bij GASELWEST; 



 

 

Gelet op het feit dat de gemeente en Eandis via schriftelijke communicatie en de 
daarvoor meest aan¬gewezen andere communicatiekanalen zorgen voor de bekendmaking van de 
acties in het kader van REG; 

Gelet op het feit dat Eandis de premie van GASELWEST uitbetaalt aan de aanvrager; 

Gelet op het feit dat Eandis maandelijks aan de gemeente een lijst bezorgt van 
gegevens per aanvrager (o.a. type en bedrag van de premie, contactgegevens en rekeningnummer 
van de aanvrager) en dat de gemeente dit gebruikt voor de uitbetaling van de eigen premies aan 
de aanvrager en/of voor de uitvoering van REG-acties in het kader van energie- en klimaatbeleid; 

Gelet op het feit dat Eandis deze dienstverlening kostenloos aanbiedt; 

Gelet op het feit dat er voorzien wordt in een jaarlijks evaluatiemoment tussen Eandis 
en de gemeente om de samenwerking van het lopende jaar te evalueren en de acties voor het 
volgende jaar vast te leggen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring te hechten aan het voorliggend samenwerkingsprotocol met Eandis 
waarbij Eandis maandelijks de lijst van gegevens van de aanvragers bezorgt aan de 
gemeente die dan zelf instaat voor de uitbetaling van de gemeentelijke premies 
en/of uitvoering van de gemeentelijke REG-actie(s) in het kader van energie- en 
klimaatbeleid. 

artikel 2: Het samenwerkingsprotocol gaat in op 1 januari 2011 en wordt voor onbepaalde 
tijd afgesloten. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
de opdrachthoudende vereniging GASELWEST, ter attentie van het secretariaat p/a, 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 













 

 

OCMW 

7       Goedkeuren van het aandeel van het OCMW in 2012 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 advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 
2011; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het aandeel van het OCMW in de globale trekkingsrechten voor de gemeente 
Ingelmunster wordt voor 2012 vastgesteld op 89.000 euro. 

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

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail 
van 12 januari 2011 

Werking Minaraad 

Aangezien de heer Demaeght niet aanwezig is op deze zitting stelt hij voor aan de heer Demaegt 
mee te delen dat hij zijn aanvullend punt opnieuw moet laten agenderen op de volgende zitting, zo 
hij dat wil. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
19 januari 2011 

Opvolging eerder toegevoegde punten 

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

Op de raadszittingen van 27 april en 16 september 2010 brachten wij deze punten reeds eerder ter 
sprake. 
In april vorig jaar stelden we vast dat de maand ervoor, op 21 maart, UNIZO een fietstocht 
organiseerde in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. Dit gebeurde op een traject 
tussen Ingelmunster en Ieper, over vlakke wegen, en zogezegd als voorbereiding op een 
beklimming van de Mont Ventoux. Opvallender was de aanwezigheid van prominenten van CD&V. 
Op kosten van de belastingbetaler werd na afloop een etentje gegeven in Don Bosco, en de foto’s 
van het evenement prijkten op de website van CD&V. Deze foto’s stonden er nog op toen we in 
september dit gebeuren een tweede keer ter sprake brachten, nu we dit punt voor de derde keer 
aanhalen staan ze er nog steeds. Pure partijpropaganda op kosten van elke belastingbetaler, zo 
omschreven wij eerder al dit gebeuren dat in 2010 voor de tweede keer doorging. Beide edities 
kostten de belastingbetaler samen 7.088,91 euro. 

In september hadden we een overzichtsstudie gemaakt van het gebruik van het 
ontmoetingscentrum Don Bosco. Hierbij stelden we een aantal zaken vast die moeilijk te rijmen 



 

 

vallen met het gebruiksreglement dat we allemaal samen goedkeurden in december 2008. Zonder 
opnieuw, zoals in september vorig jaar, in details te treden stellen we hierbij in grote lijnen het 
volgende vast. 
Het gebruiksreglement van 2008 legt de gebruikstarieven voor het OC Don Bosco vast, en heeft 
het daarbij nergens over gratis gebruik van de accommodaties. In de periode tot midden 2010 
organiseerden een tweetal verenigingen van CD&V-signatuur gratis, waaronder het hierboven 
aangehaalde UNIZO-gebeuren. In het officiële overzicht van de verhuur dat we van de 
administratie kregen worden deze verhuren aangeduid als “gemeente plus vereniging”. Het kan 
zinvol zijn om het zo te doen, maar wat zijn in godsnaam de criteria om het centrum gratis te 
mogen gebruiken. In het bestaande reglement is hierover niets terug te vinden! Hetzelfde 
gebruiksreglement stelt overduidelijk op twee plaatsen dat gebruik door individuen of privé-feesten 
niet kunnen. Toch werden tot april 2010 hier maar liefst zeven babyborrels gehouden: zes voor 
gemeentepersoneel, één voor een lid van het schepencollege. Welke hier de criteria zijn om dit 
toch toe te laten, dat is evenmin ergens terug te vinden. DE BRUG stelde daarom in september al 
voor om het reglement aan te passen in een zin die zou beletten dat er onfrisse luchtjes gaan 
hangen rond het gebruik van het ontmoetingscentrum Don Bosco. Zeker elke mogelijke verdenking 
van politiek favoritisme moet hier vermeden worden, de politiek en haar beoefenaars hebben al 
reputatieschade genoeg geleden. DE BRUG wil de meerderheid daarom vragen of men reeds 
gestart is met het herwerken van een nieuw, duidelijk, transparant en eerlijk gebruiksreglement 
voor Don Bosco. DE BRUG wil hierbij aandringen op het niet langer gratis ter beschikking stellen 
van Don Bosco voor organisaties die een politiek doel dienen, wat te merken is aan het gebruik van 
deze organisatie op de website of in andere propagandavormen van een partij. Elke vereniging, 
dus ook elke partij, kan Don Bosco reserveren, maar dan wel aan de geldende tarieven. Ook 
etentjes op kosten van iedereen ten bate van één partij dienen door deze partij betaald te worden! 
DE BRUG wil hierbij aandringen op het uitwerken van duidelijke criteria voor het gratis gebruik van 
Don Bosco door niet-politiek gebonden organisaties. Het zich richten tot heel Ingelmunster zonder 
commercieel of politiek doel kan hierbij een criterium zijn. DE BRUG wil hierbij aandringen op het 
uitwerken van een duidelijke en eerlijke regelgeving voor privé-feesten in Don Bosco. Wat ons 
betreft kan het dat het gemeentepersoneel hier een extraatje krijgt, bijvoorbeeld onder de vorm 
van een gunsttarief voor het huren van Don Bosco, maar heeft iedereen kans op dit extraatje 
indien het alleen om babyborrels gaat? Ook wie een jubileum of andere uitzonderlijke gelegenheid 
te vieren heeft moet deze kans krijgen, met een beperking in het aantal keren privé-gebruik, om 
dit privé-gebruik te beperken en de doelstelling van Don Bosco niet onmogelijk te maken. DE BRUG 
wil hierbij aandringen op het niet langer toestaan van het privé-gebruik aan politici, van welk kleur, 
belang of gewicht ook. Want ofwel ga je sommigen bevoordelen en privileges geven, ofwel moet je 
het toestaan aan zo veel leden van raden dat Don Bosco straks niet meer ter beschikking staat van 
de verenigingen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop als volgt. 

Wat de zogenaamde mistoestanden in het jeugdcentrum betreft wil ik u dit melden. Het artikel 
behoudt het College van Burgemeester en Schepenen het recht om, op schriftelijk verzoek en na 
grondige motivering, afwijkingen op het gebruiksreglement toe te staan. Deze afwijkingen waar u 
naar hebt verwezen zijn in alle redelijkheid te verantwoorden en kaderen, ofwel in het specifieke 
doel van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid of ontwikkelingssamenwerking, ofwel in een 
samenwerking met het gemeentebestuur waar de samenwerkende partijen hun inbreng doen, 
hetzij in middelen, hetzij in logistiek, hetzij in patrimonium. Wel zal er in de toekomst over worden 
gewaakt dat dergelijke beslissingen tot afwijking expliciet in het college aan bod komen met 
afdoende motivering om daaromtrent geen misverstanden te laten ontstaan. 
Het gebruiksreglement zal dan ook niet worden aangepast omwille van de motieven die u aanhaalt. 
Wel is het de bedoeling, vanuit de intentie het globale erkennings- en subsidiebeleid tegenover 
vrijetijdsverenigingen te herzien. De mogelijkheid gebruik te maken van gemeentelijk patrimonium 
wordt daarbij gezien als een specifieke vorm van ondersteuning en zal dus mee in die herziening 
worden betrokken. Het opzet is te komen tot een meer coherente wijze van ondersteuning en het 
beperken van de administratieve lasten voor de verenigingen en het bestuur. 

Als reactie op uw twee laatste opmerkingen, wil ik er nog op wijzen dat het gebruik van de 
infrastructuur door personeelsleden van gemeente en OCMW (ook leden van het schepencollege 
zijn arbeidsrechterlijk als personeelsleden te beschouwen) niet onder de noemer van private 
feesten valt. Het is toch nogal evident dat een werknemer (ongeacht welke) gebruik kan maken 
van de infrastructuur van zijn werkgever voor de organisatie van feestelijkheden waar collega’s in 
betrokken worden. Om die reden zijn pensioenfeesten en babyborrels al jaren toegelaten onder die 



 

 

voorwaarde dat de organisatie ervan enkel kan op momenten dat de infrastructuur niet in gebruik 
is door de doelgroep, de Ingelmunsterse verenigingen. Communiefeesten zijn daarvan uitgesloten 
omdat die gewoonlijk in dezelfde periode van het jaar vallen en de kans op samenvallende 
aanvragen te groot is. Waarmee ik maar bedoel, collega, mocht iemand van uw fractie, of van de 
andere fracties, of iemand van ons uitgebreid personeelsbestand beroep willen doen op deze zaal 
voor één van bovenstaande redenen, dat wij dit als college ook welwillend zullen bekijken, als we 
daarmee de werking van het centrum niet verhinderen. 
In uw analyse van de activiteiten gaat u soms wat uit de bocht. UNIZO gelijk stellen met de CD&V 
is in uw geest misschien één en hetzelfde. Ik denk dat u er bij de nationaal voorzitter van UNIZO, 
die trouwens aanwezig was op het door u gestelde evenement, geen succes mee zou halen. 
Daarnaast wil ik u er op wijzen dat het hier om een sportief evenement ging, gesponsord en 
georganiseerd door een vereniging, los van partijpolitiek. Het bedrijf dat de wielerploeg Quickstep 
sponsort, is meer dan die ploeg alleen. Die ploeg is alleen maar een uitgangbord, reclame dus voor 
de vereniging. Daarenboven wil ik u tevens melden dat het evenement, door u aangehaald, open 
stond voor iedereen. Uw toenmalig raadslid Herman De Witte had immers de route mee 
uitgestippeld. Vragen over de toestand van het parcours en het al of niet geschikt zijn als 
voorbereiding, moet u hem maar stellen. Daarenboven waren een aantal van uw partijgenoten, 
o.a. de heer Vanacker en mevr. Geldhof en/of echtgenotes ook aanwezig, waarmee ik maar wil 
stellen dat de activiteit zeker niet partijpolitiek gebonden was. Wij ondersteunen als gemeente heel 
graag activiteiten in onze gemeente. Zo passeert de Ronde van Vlaanderen ook door onze 
gemeente dit jaar, nl. op 3 april. We gaan deze organisatie ook ondersteunen. Ik vertel er meteen 
ook bij dat ook het UNIZO-cycling team inderdaad op 1 mei langs komt. Wie mee komt, is voor mij 
nog een raadsel, en ook de praktische kant moet nog geregeld worden, maar als gemeente zullen 
we de organisatie opnieuw ondersteunen. Samen met de organisatoren bekijken we hoe we dit dit 
jaar het best kunnen doen. Ik nodig u dit jaar dan ook graag uit om mee te rijden. Ik ontvang 
binnenkort een aangepast trainingsprogramma, om dit jaar de volledige rit uit te kunnen rijden. 
Misschien moeten we samen op training gaan, dan kunnen we al op voorhand een aantal 
misverstanden voorkomen. 

Ik hoop collega daarmee omstandig antwoord gegeven te hebben op uw bezorgdheden. Ik hoop 
daarmee ook alle verdenkingen weggewerkt te hebben, want beste collega, geloof me vrij, onze 
inborst en onze bedoelingen zijn niet zo slecht. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
3       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
20 januari 2011 

Termijn indienen toegevoegde punten 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Carine Geldhof, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Volgens de nu geldende normen moeten extra-punten voor de gemeenteraad ingediend worden ten 
laatste tegen donderdag 12 uur voor de hieropvolgende raad op dinsdag. 
Wij ontvangen de agendapunten van de de gemeenteraad één week vooraf op maandag. Onze 
partijvergadering gaat door op woensdag. Aangezien we volgens het democratisch principe onze 
extra-punten pas agenderen na goedkeuring van de volledige raad is er onvoldoende tijd om na de 
vergadering onze extra-punten in te dienen tegen donderdag 12 uur. 
Zou het mogelijk zijn om de deadline voor het indienen van extra-agendapunten te verlengen tot 
donderdag 16 uur i.p.v. 12 uur? Decretaal wordt er bepaald dat agendapunten 5 dagen voor de 
gemeenteraad kunnen ingediend worden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop als volgt. 

Wettelijk gezien kunnen bijkomende punten, in ons geval, worden ingediend tot de donderdag 
middernacht voor de gemeenteraad van de dinsdag erop. De reden waarom toen geopteerd werd 
de deadline te stellen op 12 uur, was om administratieve redenen. Het administratief verwerken 



 

 

van de vragen gebeurt op donderdagnamiddag. Indien de stukken voor 17 uur afgewerkt raken, 
komen die per post bij de raadsleden toe op vrijdag of anders op maandag. Naast de 
administratieve verwerking wordt op donderdagnamiddag gewerkt aan de inhoudelijke analyse van 
de vragen en verschaffen de diensten elementen van antwoord op de vragen. Op vrijdagmorgen 
worden de reacties gebundeld, zodat die op het college van de vrijdagnamiddag gevalideerd 
kunnen worden. 
Omdat we een vraag graag nog op de raad zelf beantwoorden, indien dit mogelijk is en geen 
externe elementen opgevraagd moeten worden, willen wij ons houden aan de deadline van 12 uur. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
4       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 20 januari 2011 

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners 

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

Het voorstel wordt gedaan om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om een nieuwjaarsreceptie 
aan te bieden aan al de inwoners van Ingelmunster, indien dit budgettair mogelijk is. 
Ter compensatie van de kosten kan onderzocht worden of de nieuwjaarsrecepties die steeds apart 
worden gegeven voor, bijvoorbeeld, de adviesraden, zouden kunnen samen vallen met de 
gemeentelijke receptie. Zo kunnen ook deze mensen daar naartoe worden uitgenodigd. Een tweede 
compensatie zou kunnen zijn indien de jaarlijkse bijeenkomsten met uitgebreide etentjes, 
georganiseerd door de gemeente voor de bedrijfsleiders, zelfstandigen en landbouwers, in een 
meer sobere vorm georganiseerd zouden worden. Zo zou het een schone daad zijn, mocht het 
voortaan kunnen dat binnenkort op het (nieuwe) marktplein aan iedereen een nieuwjaarsreceptie 
kan worden aangeboden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop als volgt. 

Als bestuur hebben wij er altijd aan gehouden om de nieuwjaarsreceptie toe te spitsen op den 
mensen die direct met de werking van gemeente en OCMW betrokken zijn. In ons geval een aantal 
externe relaties, de vele personeelsleden en in het bijzonder ook de vele vrijwilligers die voor de 
gemeente een steentje bijdragen. Het is eigenlijk een ferme dank u wel voor al wat ze het voorbije 
jaar gepresteerd hebben. Het ook de enige moment waarop we iedereen eens samen zien en dat 
we als beide besturen met iedereen contact kunnen hebben. Ik denk dat onze medewerkers en 
vrijwilligers deze receptie echt wel appreciëren. Ik denk dat ze ook de aanwezigheid van de 
collega’s uit de raad kunnen appreciëren, als hart onder de riem voor het werk, de dienstverlening 
die ze verrichten. 
Als u het geld elders wil zoeken, dan haalt u een aantal pistes aan die wellicht ontoereikend zullen 
zijn. U wekt de indruk dat we naast deze uitgebreide personeelsreceptie nog feesten inrichten voor 
de verschillende raden. Naar ik verneem beperkt het zich tot een natje en een droogje. 
Het is ook gemakkelijk om opnieuw te verwijzen naar de activiteiten die we organiseren voor de 
doelgroepen, omdat die een andere bedoeling hebben. U, als man van het volk en als milieubewust 
persoon, zult het met me eens zijn dat we als gemeente beter onze lokale handelaren 
ondersteunen. Dit verklein onze ecologische voetafdruk en maken het mogelijk dat mensen van 
Ingelmunster in Ingelmunster blijven boodschappen doen. Daarnaast zult u het met me eens 
moeten zijn dat we best ook de lokale landbouw steunen, want wat lokaal geproduceerd wordt, 
moeten we niet meer veraf halen. Een van de weinige dingen die wij als bestuur kunnen doen is 
deze doelgroepen bijeenbrengen, hen in contact brengen met elkaar en hen onze diensten 
voorstellen, zodat ze daar, indien nodig vlot beroep kunnen op doen. 
Indien u echter in de toekomst bereid bent mee ons budget goed te keuren, dan ben ik bereid dit 
voorstel met de nodige welwillendheid te bekijken, als onze nieuwe markt klaar is, want op heden 
is voor een dergelijke receptie geen budget voorzien. 



 

 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
5       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 

Logo gemeente Ingelmunster 

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

In 2004 heb ik voorgesteld om een (nieuw) logo te laten aanmaken voor de gemeente 
Ingelmunster. De grotere gemeenten en steden waren toen de trendsetters. Anno 2004 bleken de 
tijd en de geesten nog niet rijp voor het idee. Zeven jaar later stellen we vast dat intussen bijna 
alle gemeenten een modern logo, voorzien van baseline hebben. Ook al onze buurgemeenten. Met 
de grondige gezichtsverandering die Ingelmunster momenteel ondergaat, lijkt het ons het ideale 
moment om ook onze communicatie te voorzien van een modern logo. Het ontwerp kunnen we 
uitgeven aan lokaal talent en dit koppelen aan een wedstrijd (cfr logo jeugdraad). 

De heer Voorzitter antwoordt hierop als volgt. 

We proberen binnen de gemeente onze communicatie te stroomlijnen. Een aantal ingrepen zijn 
inderdaad al gebeurd. De oudere versies van ons officieel logo worden uit de omloop gehaald. We 
proberen steeds de meest recente en meest voorkomende versie van ons gemeentelijk logo te 
gebruiken. Onze dienst communicatie waakt daarover en geeft richtlijnen aan alle diensten 
daaromtrent. 
Wat het logo van de feestelijkheden betreft, ook daar werd gewerkt met het gemeentelijk logo en 
werd het voorzien van een feestelijk tintje. Dit logo wordt dan ook enkel gebruikt in het kader van 
feestelijkheden. 
De dienst vrije tijd heeft, om eenvormig te zijn in zijn communicatie, gekozen voor een 
gezamenlijk logo dat ook consequent gebruikt wordt in de communicatie. 
Wat goed en mooi is, is een zeer subjectief gegeven. Ik heb bij verschillende gemeenten al nieuwe 
logo’s en baselines gezien, zowel zeer geslaagde als in mijn ogen niet geslaagde ontwerpen. 
Vandaar ook dat wij er op heden voor opteren om eerst intern onze communicatie verder te 
stroomlijnen en dat dit we eerst daarin moeten slagen, vooraleer er ook maar een andere stap 
gezet zou kunnen worden. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
6       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 

Voorstel aanpassing parking tekenacademie 

Aangezien dit punt niet vergezeld was door de vereiste toelichting, wordt, in overleg met de 
indiener van dit punt, de heer Ludwig Pillen, raadslid, beslist dit punt te verdagen naar de volgende 
zitting van de gemeenteraad. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 20 januari 2011 

Leegstandregisters en sociaal woonaanbod 



 

 

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

Op 19 juli 2010 trad het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid in werking. Eén van de meest in het oog 
springende wijzigingen aan dit decreet is het feit dat de regelgeving m.b.t. de opmaak van de 
‘leegstandsregisters’ werd aangepast. Deze registers met een databank van leegstaande woningen 
en gebouwen, moeten door elke gemeente – in het kader van de strijd tegen de leegstand – op een 
permanente basis worden bijgehouden. Door de aanpassing wordt het voor de gemeenten 
gemakkelijker om een inventaris van leegstand op te maken via een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. Hiermee werd tegemoetgekomen aan heel wat gemeenten die problemen 
ondervonden om zich tijdig in orde te stellen. De nieuwe ‘deadline’ werd op 31 augustus 2010 
gelegd, maar blijkbaar moeten nog heel wat gemeenten uit de startblokken te schieten. 
Een ander probleem waar heel wat gemeenten mee kampen is dat van de decretaal verplichte 
berekening van de oppervlakte aan (semi-)publieke onbebouwde percelen. Ook dit is een 
belangrijk aspect in de globale, door Vlaanderen gestuurde woonpolitiek, want de bedoeling is dat 
uiteindelijk 25% van de totale oppervlakte aan onbebouwde percelen die in overheidshanden zijn, 
aangewend worden voor de uitbreiding van het sociaal woonaanbod. Deze klus had al tegen 30 
oktober 2009 moeten geklaard zijn, maar geen enkele gemeente heeft deze datum gehaald. 
Daarom werd door de decreetwijziging deze termijn verlengd tot 30 oktober 2010. Maar ook hier 
blijkt dat de gestelde eindtermijn door heel wat gemeenten niet gehaald is. 
Het Vlaams Belang vraagt zich af in hoeverre Ingelmunster al in orde is met deze nieuwe decretale 
bepalingen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop als volgt. 

Voor het antwoord op deze vragen kunnen we, ten dele, verwijzen naar onze reactie op de raad 
van oktober 2010. Ingelmunster voldoet aan deze voorwaarde. De gemeente (eigenlijk de HRI die 
instaat voor het opmaken en bijhouden van de inventaris) heeft de tweede deadline gehaald. De 
reden dat de eerste deadline niet werd gehaald was vooral een software-aangelegenheid. De 
gemeente houdt immers reeds meerdere jaren een eigen leegstandsregister bij. Vooraleer het 
bestaande leegstandsregister kon doorgestuurd worden, moest dit in een ander bestandsformaat 
(XML) geconverteerd worden. De gemeente heeft voor het opmaken van dit register inmiddels ook 
een subsidie ontvangen. 
Het opstellen van een register van onbebouwde percelen was één van de 
ontvoogdingsvoorwaarden om zelfstandig bouwvergunningen te kunnen verlenen. Het register van 
onbebouwde percelen werd een eerste keer opgemaakt en goedgekeurd in 2005. Sindsdien wordt 
het ROP regelmatig bijgewerkt. Ook in 2010 werd het register bijgewerkt. Voor deze bijwerking 
werd eveneens een subsidie ontvangen. Uit dit register kan de Vlaamse overheid opmaken welke 
eigendommen in (semi-)publieke eigendom zijn. Een afzonderlijk register moet hier niet voor 
opgemaakt worden. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 
8       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
20 januari 2011 

Gemeentelijke begraafplaats 

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

Wat betreft de gemeentelijke website over de gemeentelijke begraafplaats. Hoe komt het dat meer 
dan twee maanden na een begrafenis de naam van de begraven overledene niet terug te vinden is 
en bijgevolg evenmin de plaats van het graf van deze overledene? Is het mogelijk om, 
bijvoorbeeld, op de muur van de begrafeniswerkplaats een bord te plaatsen met plan van de 
begraafplaats en namen van de overledenen en de vermelding van hun begraafplaats? 
De te gebruiken ikonen geven enkel in het Engels weer hoe men over de begraafplaats meer te 



 

 

weten kan komen. De gemeente betaalt zeker voldoende voor het gebruik van deze website zodat 
een volledig in het Nederlands opgestelde website door alle Ingelmunsternaren moeiteloos zou 
kunnen worden gebruikt. Mogen wij verwachten dat deze onregelmatigheid zo vlug mogelijk uit de 
wereld wordt geholpen? 

De gemeentelijke begraafplaats wordt door meerdere personen gebruikt als een soort van 
vluchtweg tussen de Schoolstraat en de Bollewerpstraat. Het gebruik op deze plaats van fietsen, 
bromfietsen en zelfs moto’s stoort of beledigt zeker de mensen die de overledene willen begroeten 
in een sfeer van rust en waardigheid  en met de eerbied die aan de doden is verschuldigd. Kunnen 
de gemeentediensten dan ook dringend borden aanbrengen met verbodstekens voor fietsers, 
bromfietsen en moto’s? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop als volgt. 

Er zijn drie toegangspoorten op de begraafplaats: Schoolstraat, Hinnebilkstraat en Bollewerpstraat. 
De drie poorten zijn slechts gelijktijdig open tijdens de werkuren van de gemeentelijke diensten 
(weekdagen tussen 7u30 en 16 uur). Buiten die uren is enkel de hoofdingang via de Schoolstraat 
open. Zodoende kan er dan geen doorgang genomen worden door de begraafplaats. Meestal 
(uitgezonderd tijdens verlof of tijdelijke inzet bij andere dienst) is er tijdens de diensturen één of 
meerdere personeelsleden aanwezig op de begraafplaats, die toezien op de goede orde. Tot op 
heden zijn er geen meldingen van overlast gekend. Waarschijnlijk is er occasioneel wel een 
uitzondering vast te stellen. 

Wat uw eerste vraag betreft moeten wij toegeven dat uw vaststelling kan kloppen. Hoewel de 
gegevens van overledenen die op één of andere wijze op de gemeentelijke begraafplaats worden 
bijgezet, automatisch ter beschikking komen voor de website, kunnen er nog technische problemen 
zijn met de juiste weergave in het systeem. Aan deze kinderziektes wordt gewerkt en het is de 
bedoeling dat op zeer korte termijn hieraan tegemoet wordt gekomen. Op uw vraag om een bord 
ter beschikking te stellen kunnen wij niet ingaan. Op dit moment is ‘versteende getuigenissen’ 
raadpleegbaar via internet. Maar daarnaast, en dit is gekoppeld aan het restauratiedossier van de 
grafkapel, zal er een terminal geïnstalleerd worden in het portiek van de kapel waarbij op 
gelijkaardige wijze opzoekingen zullen kunnen gebeuren. Dergelijke terminal kan vergeleken 
worden met een terminal met touchscreen zoals voor het afhalen van geld. 
Wat uw opmerking betreft van het gebruik van Engelse termen op de website van ‘versteende 
getuigenissen’ moet ik u jammer genoeg zeggen dat dit geen onregelmatigheid is maar gewoon 
een uiting van een maatschappelijke trend waarbij het Engels meer en meer aanwezig wordt, zeker 
wanneer het computertoepassingen betreft. U hebt het waarschijnlijk ook over software en 
hardware, de computer en een USB-stick, wanneer u het over het gebruik van uw computer heeft. 
Het bestelde en ontwikkelde programma maakt gebruik van Mapguide, wat een internationaal (dus 
in het Engels) ontwikkelde software is voor het visualiseren van grafische gegevens. Deze software 
is vrij ter beschikking om in te bouwen in eigen toepassingen, maar dus, jammer genoeg, in het 
Engels. Die onderdelen van het programma die op maat zijn gemaakt en waar voor werd betaald, 
zijn dus wel in het Nederlands. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt verder gegaan met het volgende 
punt op de agenda. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 
De heren Georges Barbary, Marnick Goossens en Wilfried Vanacker, raadsleden, verlaten de zitting. 
 

ONDERWIJS 

16      Benoeming in vast verband van een onderwijzer ASV met 3/22 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2011 

De Raad, 



 

 

artikel 1: Mevrouw Carla Vroman, geboren te Izegem op 29 september 1980, wonende 
Kortrijksestraat 113 te Izegem, wordt met ingang van 1 januari 2011 in vast 
verband benoemd als leermeester niet-confessionele zedenleer met 6/24 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd”. 

artikel 2: Betrokkene wordt geaffecteerd aan de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd”, 
Schoolstraat 4, 8770 Ingelmunster. 

 
Overeenkomstig artikel van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wenst mevrouw 
Martine VERHAMME, raadslid, volgende mondelinge vragen te stellen. 
 
Ze meldt dat bij de werken in de Oostrozebekestraat de verkeerssignalisatie wellicht niet klopt. De 
heer Voorzitter geeft aan dat de kwestie zal worden onderzocht en, waar nodig, zal worden 
tussengekomen. 
 
Ze meldt verder dat ook aan de Sint-Jozefschool de verkeerssignalisatie niet consequent is. 
Aangezien deze weg wordt beheerd door de Vlaamse overheid zal dit worden gesignaleerd. 
 
Mevrouw Martine VERHAMME, raadslid, signaleert voorts een probleem aan de douches in het 
Sportcentrum. Blijkbaar zouden talrijke douchekoppen niet meer werken. De heer Voorzitter geeft 
aan dat de kwestie zal worden onderzocht en, waar nodig, zal worden tussengekomen. 
 
Verder informeert mevrouw Martine VERHAMME, raadslid, zich nog naar de stand van zaken in 
verband met de verkeerstellingen in de Doelstraat/Nieuwstraat. De heer Voorzitter meldt dat, van 
zodra het dossier volledig is, dit naar de raad zal worden gecommuniceerd. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 
 
 




