
 

 

Zitting Gemeenteraad van 25 oktober 2005 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, 
Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried Vanacker, Ludwig 
Pillen, Geert Verstraete, Ann Defour, Steven Bourgeois, Hilde Vankeirsbilck, Ann De 
Frene, Marnick Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Johan Mistiaen, Jan Coucke, 
Veerle Declercq, Kurt Windels, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 

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 van 4 december 2001, meer bepaald de artikels 46,104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie ingediend door respectief: 
- Diana Vansteenkiste, Meulebekestraat 163 te Ingelmunster 
- Hendrik Philippaert, Weststraat 53 te Ingelmunster 
- Gabrielle Goethals, Doelstraat 222 te Ingelmunster 
- Krista Windels, P. Vandammestraat 6 te Ingelmunster 
- Theo Sabbe, Meulebekestraat 29 A te Ingelmunster 
- Lucienne Doom, P. Deconinckstraat 8 te Ingelmunster 
- Agnes Vanhaverbeke, Rozestraat 9 te Ingelmunster. 

Met betrekking tot een begraafplaats met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 
- blok 95, rij 1, lot 6, 30 jaar, 450€, begunstigde Roger Roels 
- blok 85, rij 1, lot 1, 20 jaar, 200€, begunstigde Rachel Declerck 
- blok 85, rij 1, lot 2, 20 jaar, 200€, begunstigde Carlos Vandermeulen 
- blok 90, rij 4, lot 7, 30 jaar, 450€, begunstigde Daniel Spiessens 
- blok 90, rij 4, lot 8, 30 jaar, 450€, begunstigde Alexander Sabbe 
- blok 90, rij 3, lot 2, 30 jaar, 450€, begunstigde Walter Casteur 
- blok C lot 55, 30 jaar, 450€, begunstigde Michel Duyck. 

Aangezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde concessies te 
weigeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 
- Diana Vansteenkiste, Meulebekestraat 163 te Ingelmunster 
- Hendrik Philippaert, Weststraat 53 te Ingelmunster 
- Gabrielle Goethals, Doelstraat 222 te Ingelmunster 
- Krista Windels, P. Vandammestraat 6 te Ingelmunster 
- Theo Sabbe, Meulebekestraat 29 A te Ingelmunster 
- Lucienne Doom, P. Deconinckstraat 8 te Ingelmunster 
- Agnes Vanhaverbeke, Rozestraat 9 te Ingelmunster 
met betrekking tot een begraafplaats met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 
- blok 95, rij 1, lot 3, 30 jaar, 450 €, begunstigde Roger Roels 
- blok 85, rij 1, lot 1, 20 jaar, 200 €, begunstigde Rachel Declerck 
- blok 85, rij 1, lot 2, 20 jaar, 200 €, begunstigde Carlos Vandermeulen 
- blok 90, rij 4, lot 7, 30 jaar, 450 €, begunstigde Daniel Spiessens 
- blok 90, rij 4, lot 8, 30 jaar, 450 €, begunstigde Alexander Sabbe 
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- blok 90, rij 3, lot 2, 30 jaar, 450 €, begunstigde Walter Casteur 
- blok C, lot 55, 30 jaar, 450 €, begunstigde Michel Duyck 

artikel 2: 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   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2005- 
kennisname agenda, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
goedkeuring van de statutenwijziging 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 
GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 7 oktober 2005 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 21 december 2005 in Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de procedure inzake de goedkeuring van het dossier van de unieke operator 
en van de statutenwijzigingen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders die daarvan het 
gevolg is; 

Gelet op het feit dat een unieke operator wordt gevormd als rechtsopvolger van 
Electrabel Netten Vlaanderen, GeDIS en Indexis (gedeelte Vlaanderen). Deze unieke operator zal 
optreden als exploitatiemaatschappij voor en namens de Vlaamse gemengde 
distributienetbeheerders; 

Gelet op het concreet voorstel van tekstuele aanpassing van de GASELWEST-statuten, 
dat door de Raad van Bestuur van GASELWEST werd goedgekeurd op 30 september 2005 en dat 
als bijlage aan de aangetekende brief van 7 oktober 2005 ter kennis werd gebracht aan de 
gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de statutenwijzigingen een impact hebben op diverse aspecten: 
• ENV wordt niet meer weerhouden als aangesloten maatschappij in GASELWEST; 
• de vorming van een unieke operator die belast wordt met de taken die heden 

worden uitgeoefend door Indexis (gedeelte Vlaanderen), GeDIS en ENV De unieke 
operator is een vennootschap met als aandeelhouders de Vlaamse gemengde 
opdrachthoudende verenigingen en intercommunales; 

Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal andere specifieke statutaire 
aanpassingen worden doorgevoerd: 

• Specifiëring van de taakomschrijving van de v.z.w. Comité Intermixt/Electrabel; 
• Schrappen van de v.z.w. Vlageov. De taken van de vzw. Vlageov zullen 

overgenomen worden door de bestuursorganen van de unieke operator; 
• M.b.t. aandelen A wordt om pragmatische reden geen nominale waarde meer 

vermeld; 
• Door de vorming van de nieuwe operator wordt de mogelijkheid voor GeDIS om op 

te treden als deskundige voor de groep bestuurders van de openbare sector niet 
meer weerhouden; 

• Aanvullen van hardship-clausule en inschrijven putoptie in hoofde van de 
aangesloten maatschappij Electrabel NV; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur van 30 september 2005 vastgelegde agenda 
van voormelde Buitengewone Algemene Vergadering, die volgende punten omvat: 

1. Goedkeuring van de procedure inzake het dossier van de unieke operator en van de 
statutenwijziging van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders die daarvan 
het gevolg is, mits toepassing van de hierna volgende opschortende voorwaarden 
die van toepassing zijn op de agendapunten 2, 3 en 4: 
a) goedkeuring door de Raad van Bestuur van Electrabel van het dossier unieke 
operator; 
b) goedkeuring van de overeenkomst tussen de Vlaamse gemengde 
distributienetbeheerders en Electrabel inzake de onderliggende principes van het 
dossier unieke operator 
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c) realisatie van de fusie- en inbrengverrichtingen in verband met de vorming van 
de unieke operator. 

2. Kennisneming en goedkeuring van het dossier van de unieke operator. 
3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen en de bijlagen. 
4. Kennisneming van de overdracht van A4-aandelen aan Electrabel NV. 
5. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2006 alsook van de begroting 2006. 
6. Statutaire benoemingen. 

Gelet op het feit dat deze statutenwijziging in werking treedt op het ogenblik dat de 
hierna volgende opschortende voorwaarden, van toepassing op de agendapunten 2, 3 en 4, 
gerealiseerd zijn: 
a) goedkeuring door de Raad van Bestuur van Electrabel van het dossier unieke operator; 
b) goedkeuring van de overeenkomst tussen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en 
Electrabel inzake de onderliggende principes van het dossier unieke operator; 
c) realisatie van de fusie- en inbrengverrichtingen in verband met de vorming van de unieke 
operator. 

Gelet op de gemeentewet; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan volgende agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 21 december 2005: 

1. Goedkeuring van de procedure inzake het dossier van de unieke operator en van de 
statutenwijziging van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders die daarvan het gevolg 
is, mits toepassing van de hierna volgende opschortende voorwaarden die van toepassing zijn 
op de agendapunten 2, 3 en 4: 
a) goedkeuring door de Raad van Bestuur van Electrabel van het dossier unieke operator; 
b) goedkeuring van de overeenkomst tussen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 
en Electrabel inzake de onderliggende principes van het dossier unieke operator 
c) realisatie van de fusie- en inbrengverrichtingen in verband met de vorming van de unieke 
operator. 

2. Kennisneming en goedkeuring van het dossier van de unieke operator. 
3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen en de bijlagen. 
4. Kennisneming van de overdracht van A4-aandelen aan Electrabel NV. 
5. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2006 

alsook van de begroting 2006. 
6. Statutaire benoemingen. 

artikel 2: zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van wijzigingen aan de statuten en 
hun bijlagen van de intercommunale vereniging GASELWEST, zoals ter kennis 
gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 3: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van GASELWEST op 21 
december 2005, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 4: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 5: onderhavige beslissingen aan de Toezichthoudende overheid over te maken 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ervan kennis te geven aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest (secretariaat), p/a Industriepark De Bruwaan 
12 te 9700 Oudenaarde. 

 

KERKBESTUREN 

    3   Advies begrotingswijziging nr. 3 – 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 21 september 2005; 
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Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging nr. 3 (gewone dienst): 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 65.050,88 EUR 
Buitengewone dienst: 63.513,48 EUR 
Totaal: 128.564,36 EUR 
 
Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 13.165,00 EUR 
Gewone dienst: 84.626,37 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. 3 (gewone dienst) van de 
begroting 2005 van Kerkfabriek St. Amand. 

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. 

 

BEGRAAFPLAATSEN 

    4   Aanpassing politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
De Raad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 december 2001, waarbij de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging werd hervastgesteld; 

Gelet op het artikel 10 van bedoeld reglement waarin sprake van de openingsuren 
voor het publiek van de gemeentelijke begraafplaats; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid van de aanpassing van voornoemd artikel tot 
het inlassen van een uurregeling betreffende werkzaamheden op de begraafplaats, dit tot 
beperking van de overuren, gepresteerd door de grafmaker; 

Gelet op het artikel 76 van voornoemde politieverordening betreffende de bouwwerken 
eigen aan een begraafplaats; 

Overwegende dat een aanpassing van artikel 76 in die zin noodzakelijk is om een 
verhoogde kans op waterinsijpeling te vermijden, om de doorgang op die plaats zo vlug mogelijk te 
vrijwaren en uit respect voor de nabestaanden van de overledene; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het huidig artikel 10 blijft behouden en aangevuld met volgende tekst: 
Tijdens de week kan iedere werkdag een begrafenisceremonie, bijzetting of 
asverstrooiing worden uitgevoerd in de volgende periodes: 
- vanaf 01/09 tot en met 15/11 van 08h00 tot 17h00 
- vanaf 16/11 tot en met 31/01 van 08h30 tot 16h30 
- vanaf 01/02 tot en met 31/03 van 08h00 tot 17h00 
- vanaf 01/04 tot en met 31/08 van 08h00 tot 18h00 
Na verloop van opgegeven uurschema krijgt de kist of de urne zijn definitieve 
bestemming op de daaropvolgende eerstvolgende werkdag al dan niet 
voorafgegaan door een ceremonie en in het bijzijn van de familie. 
De werkzaamheden van de grafmaker beperken zich op zaterdag tot 13h00. 
Begrafenisceremonieën, bijzetting of asverstrooiing op zaterdag geschieden 
derhalve als volgt: 
- bij begravingen in volle grond of kelder wordt na 13h00 eventueel afscheid 
genomen van de kist in de kerk, waarna de kist op de begraafplaats in een daartoe 
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bestemde wachtkelder wordt geplaatst door de begrafenisondernemer. 
- bij begrafenisplechtigheden op zaterdag gevolgd door een crematie kan op 
uitdrukkelijke aanvraag van de familie van de nabestaande afscheid genomen 
worden van de asurne in de late namiddag of ’s avonds. In dit geval houdt de 
begrafenisondernemer een korte ceremonie op het kerkhof, waarna de urne in een 
daartoe bestemde wachtkelder wordt geplaatst. 
- bij begrafenisplechtigheden op zaterdag gevolgd door een crematie na 13h00 
wordt in vele gevallen de asurne pas op maandagmorgen in het crematorium 
opgehaald. De ceremonie, waarna bijzetting in het columbarium of asverstrooiing al 
dan niet in het bijzijn van de familie, wordt dan diezelfde maandag uitgevoerd door 
de grafmaker. 

artikel 2: Het huidig artikel 76 wordt als volgt gewijzigd door inlassing van volgende zin: 
Het openen van een grafkelder voor bijzetting van een lijk of asurne, het bijzetten 
van een lijk of asurne in gewone vergunde grond, het bijzetten van een urne in een 
columbariumnis of een urnenkelder valt ten laste van de concessiehouder of zijn 
rechthebbenden. Na de bijzetting, moeten de afgebroken bouwwerken herplaatst 
worden. Zo moet de zerk, zeker bij alle recente kelders die bovenaan te openen 
zijn, binnen de vijf daaropvolgende dagen terug op de kelder staan. De kosten 
hieruit voortspruitend vallen ten laste van de concessiehouder of zijn 
rechthebbenden. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 29 , 
zondag 30 en maandag 31 oktober 2005, dinsdag 1 en woensdag 2 november 2005 n.a.v. 
Allerheiligen 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op art. 119, hernummerd 
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16 maart 1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s van 23 juni 1978, 25 
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 1 
februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 20 
juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 8 
december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

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 manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: 1. Vanaf zaterdag 29 oktober 2005 vanaf 6u00 tot woensdag 2 november 2005 om 
24u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1.a. Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd fietsers, in de hierna 
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vermelde straten en volgens bijgevoegde verplichte richting: 
 
* Hinnebilkstraat: vanaf het kruispunt met de Schoolstraat tot aan het kruispunt 
met de Bollewerpstraat; 
 
* Schoolstraat: vanaf kruispunt met de Hinnebilkstraat tot kruispunt met de Guido 
Gezellestraat; 
 
1.b. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de 
verkeersborden C1 en F19, met onderbord “Uitgezonderd fietsers” bevestigd aan 
nadarbarelen. 

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

artikel 3: 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. 

 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op donderdag 8, 
vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2005 n.a.v. de kersthappening 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op art. 119, hernummerd 
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16 maart 1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s van 23 juni 1978, 25 
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 1 
februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 20 
juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 8 
december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Overwegende dat op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2005 een kersthappening 
wordt ingericht op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit 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; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: 1. Op donderdag 8 december 2005 vanaf 7u00 tot zaterdag 10 december 2005 om 
12u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
*Op de markt zal alle verkeer, alsook het stilstaan en parkeren ,verboden zijn. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3 en borden E3 met onderbord “vanaf 
donderdag 8/12/2005 om 07u00 tot zaterdag 10/12/2005 om 12u00”. 
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2. Op vrijdag 9 december 2005, vanaf 18u00, tot zaterdag 10 december 2005 om 
3u00, zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
*In de Gravinnestraat zal alle verkeer, alsook het stilstaan en parkeren, verboden 
zijn. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3 en borden E3 met onderbord “ vanaf vrijdag 
09/12/2005 om 18u00 tot zaterdag 10/12/2005 om 3u00”. 

artikel 2: Op vrijdag 9 december vanaf 18u00 zal het verkeer komende van Oostrozebeke 
omgelegd worden ter hoogte van het kruispunt Oostrozebekestraat – Ringlaan via 
de Ringlaan – Meulebekestraat – Bruggestraat. 
 
Het verkeer komende uit de richting Brugge zal omgelegd worden via de 
Bruggestraat - Meulebekestraat – Ringlaan. 
 
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk zal omgelegd worden via de 
Bruggestraat – Meulebekestraat – Ringlaan. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot 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 Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 

FINANCIËN 

    7   Openbaar ruilbod van Suez op Electrabel 

De Raad, 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 
Figga; 

Overwegende dat de gemeente via Figga een vordering heeft op 2.947,36 
Electrabelaandelen; 

Gelet op het feit dat Suez op 9 augustus 2005 een voorstel lanceerde aan de 
aandeelhouders van Electrabel om hun aandelen over te nemen en dit bod geopend werd op 10 
oktober 2005; 

Gelet op het feit dat de prospectus met betrekking tot dit bod reeds van 26 september 
openbaar ter inzage is; 

Gelet op de adviezen en persmededelingen van de sectorale organisaties Intermixt en 
GeFIN en de organen van FIGGA; 

Gelet op het schrijven met toelichtingsnota van FIGGA van 20 september 2005; 

Gelet op de brief van FIGGA van 7 oktober, houdende toelichting bij het besluit van de 
Raad van Bestuur van FIGGA van 7 oktober 2005; 

Aangezien tot op heden de toezichthoudende overheid geen standpunt terzake heeft 
ingenomen; 

Aangezien dat de prospectus van Suez voorziet dat de gemeenten en de 
dienstverlenende verenigingen binnen de 20 werkdagen na opening van het openbaar bod kunnen 
beslissen op het bod in te gaan, wat betekent dat uiterlijk op 7 november 2005 een beslissing dient 
genomen te worden; 

Aangezien het nemen van de vermelde beslissing onder opschortende voorwaarde 
zoals voorzien in de Suez-prospectus en dit om zich te vrijwaren tegen een mogelijk negatieve 
tussenkomst van de toezichthoudende overheid niet aangewezen voorkomt, aangezien de verkoop 
van de Electrabel-aandelen algemeen aanbevolen wordt; 
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Overwegende dat voor één aandeel Electrabel 323,56 euro wordt geboden in cash en 4 
aandelen Suez (waarde 23,70 euro op 19 september 2005); 

Overwegende dat het aan de gemeenten toekomt om hun bestuurders in Figga te 
mandateren voor de aanwending van de cash en de Suez-aandelen die via Figga aan hen 
toekomen; 

Overwegende dat Figga een bedrag van 87.651.433,32 in cash en 1.083.588 aandelen 
Suez zal ontvangen waarvan onrechtstreeks 953.647,62 € cash en 11.789,44 Suezaandelen 
aan onze gemeente toekomt; 

Overwegende dat met betrekking tot de Electrabel-aandelen nog schulden 
aangehouden worden door FIGGA, waarvan 334.814,08 € toewijsbaar is aan onze gemeente; 

Gelet op de onzekerheid die er bestaat over de snelle concretisering van de versterking 
van het belang van de financieringsverenigingen en hun gemeenten in de distributienetbeheerders, 
Fluxys en Elia; 

Gelet op de noodzakelijke verankering van de Belgische openbare 
infrastructuurbedrijven voor de distributie en het transport van energie en op het manifest 
financieel belang ervan voor het realiseren van een recurrente dividendenstroom ter vervanging 
van de wegvallende Electrabeldividenden; 

Overwegende dat Figga er toe gehouden is binnen de wettelijke termijn zijnde uiterlijk 
op 7 november 2005 aan Suez mede te delen al dan niet in te gaan op het bod en dit voor de 
gemeenten die dit wensen; 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Figga opdracht te geven in te gaan op het Bod van Suez voor wat haar aantal 
onrechtstreeks aangehouden Electrabelaandelen betreft en dit zoals hierboven 
toegelicht; 

artikel 2: Dat Figga de Suez-aandelen tijdelijk dient aan te houden met het oog op de 
realisatie en de herinvestering ervan onder de meest economische voorwaarden. 
Met dien verstande dat deze herinvestering in het verlengde van het statutair doel 
van Figga uitsluitend kan aangewend worden voor de noodzakelijke verankering 
van de Belgische openbare infrastructuurbedrijven voor de distributie (Gaselwest) 
en het transport (Fluxys en Elia) van energie. Tevens dient binnen de zes maanden 
over de concretisering van de voormelde actie gerapporteerd te worden. 

artikel 3: Figga op te dragen om de beschikbare cash in de mate dat dit financieel opportuun 
is aan te wenden om de schulden van Figga en van de gemeente die aangegaan 
werden voor de verwerving van de participaties in Publi-T (Elia), Publigas (Distrigas 
en Fluxys) te verminderen en om de schulden van Figga en van de gemeente die 
aangegaan werden voor de toename van de participatie van de gemeente in 
Gaselwest te verminderen. 

artikel 4: Figga op te dragen het saldo van de cash dat na de voormelde operatie overblijft 
rechtstreeks toe te wijzen aan de gemeente. 

artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

artikel 6: nderhavige beslissing onverwijld voor te leggen aan de toezichthoudende overheid 
overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake, alsook aan Figga, 
Ravensteingalerij 3 b 6, 1000 Brussel. 

 

BEGROTING 

    8   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2005 

De Raad, 



Vervolg zitting van 25 oktober 2005 

 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2004 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2005; 

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

Gelet op de mededeling gedaan op het politiecollege van 25 oktober 2005 houdende 
de vaststelling dat de door MIDOW gevraagde verhoging van de dotatie ten bedrage van 4.385 
euro niet meer nodig is; dat aldus de voorziene aanvullende kredieten op de dotatie van MIDOW 
onder artikelnummer 33002/435-01 ten bedrage van 4.385 euro mogen worden geschrapt uit het 
ontwerp van begrotingswijziging; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen 

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

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

8.480.357,00 

 

171.863,00 

-290.697,00 

7.934.838,00 

1.749.934,00 

266.030,00 

-8.000,00 

-545.519,00 

1.749.934,00 

94.167,00 

282.697,00 

Nieuwe uitkomst 8.361.523,00 9.942.802,00 1.581.279,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.191.750,00 

 

303.013,00 

-562.500,00 

2.053.376,00 

1.138.374,00 

31.210,00 

-290.697.,00 

-1.138.374,00 

1.138.374,00 

-271.803,00 

271.803,00 

Nieuwe uitkomst 2.932.263,00 2.932.263,00 0,00 

 

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. 

 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
18 oktober 2005 

Waterbekken Duikerstraat en erosieproblematiek Heirweg Zuid 

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

Zou het mogelijk zijn de erosie die heden reeds is aangespoeld in het spaarbekken te verwijderen? 

Zijn er niet meer doortastende maatregelen nodig dan tot op heden is gedaan om de erosie in de 
Heirweg-Zuid te stoppen? En hoe zit het nu met de samenwerking met Lendelede of de provincie? 

Kan er net voor de ingangspoort naar het spaarbekken toe ter verharding niet wat steenslag 
worden aangevoerd? 
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Ondanks dat er reeds inspanningen zijn geweest, is het erosieprobleem in de Heirweg-Zuid nog 
niet opgelost. Er hoopt zich nog steeds aarde op voor de duikers na regenval, die onvermijdelijk 
dan terecht komt in het spaarbekken zelf. 
Dit is jammer, niet alleen voor het verlies van goede aarde, maar ook hoe meer erosie-aarde er 
aanspoelt en blijft liggen in het spaarbekken, hoe minder het waterbergingsvermogen van dit 
bekken zelf wordt. 
Ik ben ervan overtuigd dat we allen dit erosie-probleem in de Heirweg-Zuid opgelost willen zien. 
Daarom wou ik weten welke handelingen de gemeente daaromtrent nog zal uitvoeren alleen of in 
samenwerking met Lendelede of de provincie. 
Ook is er naar de ingangspoort van het spaarbekken, waar de gemeentediensten met hun 
materiaal oprijden een drassigheid ontstaan. Mensen hebben er last van omdat het ander verkeer 
daar bij het schranken de modder laat opspuiten op de muren en deuren van hun huis. Daarom 
dacht ik dat het goed zou zijn mocht er daar wat steenslag komen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer E. D’Hoop, schepen, die het volgende antwoordt. 

Er is door het schepencollege opdracht gegeven aan de aannemer om de aangespoelde aarde in de 
spaarbekkens in de Duikerstraat en in de Vierbunderwijk te verwijderen. Deze opdracht zal tijdens 
de komende weken worden uitgevoerd. 
Het nodige bedrag hiertoe hebben wij in de begrotingswijziging van daarnet onder artikel 877/735-
51 goedgekeurd. 

Om de erosie tegen te gaan hebben wij dit jaar in de gemeentebegroting (87915/122-02 – blz 125) 
een financiële ondersteuning voorzien voor de landbouwers die op hun akkers groenbemesting 
willen inzaaien. Deze werkwijze heeft een dubbel voordeel, enerzijds wordt daardoor de erosie 
bestreden en, anderzijds, is het een natuurvriendelijke vorm van bemesting en verrijking van de 
akkers. 
Bij het opmaken van de begroting 2006 zal deze werkwijze en de aanwending van de 
ondersteuning geëvalueerd worden en zal dit bedrag eventueel bijgestuurd worden indien dit 
aangewezen mocht zijn. 

Er is zowel met de Provincie, als beheerder en verantwoordelijke van de Lendeledebeek en van de 
Lokkebeek, als met de gemeente Lendelede overleg om de waterproblematiek die langsheen beide 
beken vastgesteld werd, een oplossing te geven. 

Wij zullen met de technische dienst het nodige doen om de verharding voor de ingangspoort aan 
het spaarbekken te verbeteren. 

Aangezien deze tussenkomst geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het 
volgende punt van de zitting. 

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 19 
oktober 2005 

Parkeerproblemen Izegemstraat (tussen Vierbunderstraat en grens met Izegem) 

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

Graag hadden wij de steun gekregen van het college van burgemeester en schepenen bij het 
bekomen van een structurele oplossing voor het parkeerprobleem dat zich stelt in de Izegemstraat, 
tussen de Vierbunderstraat en de grens met Izegem. 
Dit parkeerprobleem zorgt voor onrust en wrevel in de buurt. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het probleem is inderdaad zeer goed gekend en vindt zijn oorsprong in het feit dat er voor de 
vernieuwingswerken van de Izegemstraat door het Vlaamse Gewest kon geparkeerd worden aan de 
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kant van, en langsheen het fietspad, op de verharde strook voor de woningen aan de linkerzijde in 
de richting van Ingelmunster naar Izegem. Na deze werken werden de verharde stroken 
heraangelegd maar kregen als bestemming voetpad waardoor er niet meer op geparkeerd kon 
worden. Dit probleem werd door ons aan het Vlaamse Gewest reeds aangekaart begin 2001. 
Gedurende enkele maanden werd er door de politie toezicht gehouden op deze probleemstelling en 
werd van deze bevindingen een verslag gemaakt door de gemeentepolitie aan de 
politiecommissaris op 17 mei 2001. 

Tijdens de vergadering van het schepencollege met het Vlaamse Gewest, AWV West-Vlaanderen, 
op 19 juni 2001, werd dit probleem opnieuw aangebracht, met de vraag aan het Vlaamse Gewest 
om te overwegen om opnieuw te kunnen parkeren op de zones die vroeger als verharde strook 
werden gebruikt om te parkeren, en die na de werken als bestemming “voetpad” kregen. 
Daarnaast werd door het schepencollege ook de vraag gesteld om de andere zijde van de 
Izegemstraat opnieuw aan te leggen, met bijzondere aandacht voor de problematiek van het 
parkeren door de bewoners. (door aanleg van bijkomende parkeerstroken enz). 
De eerste vraag kreeg van AWV een negatief antwoord: het statuut van voetpad naast het fietspad 
diende behouden te worden. 
Onze tweede vraag naar herinrichten van de rechterkant van de Izegemstraat (in de richting 
Ingelmunster – Izegem) kon niet dadelijk gunstig beantwoord worden om budgettaire redenen 
binnen het Vlaamse Gewest, doch met brief van 10 juni 2004 bevestigde het afdelingshoofd van 
AWV dat in het voorstel 3-jarenprogramma 2004-2006 tussen kp 8,7 en 10,37 structureel 
onderhoud voorzien werd in die zone in 2006. 

OP 13 september 2005 heeft het schepencollege, na een herhaalde vraag tot tussenkomst door de 
betrokken bewoners, een brief gericht met foto’s van de betrokken zone, aan AWV West-
Vlaanderen, district Kortrijk, met betrekking tot deze gestelde problematiek. 
Uw brief aan AWV sluit bij onze brief van 13 september 2005 volledig aan en zal andermaal 
bevestigen dat hetgeen waar wij reeds gedurende 5 jaar voor ijveren op deze gewestweg N357 – 
ondermeer het parkeerprobleem - een realiteit is. 

Samen met u hopen wij dat deze tussenkomsten kunnen leiden tot een positief gevolg. 

Aangezien deze tussenkomst geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het 
volgende punt van de zitting. 

 
    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 19 
oktober 2005 

Vraag tot toelichting met betrekking tot het gemeentelijk feestcomité 

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

Verleden jaar werd naar aanleiding van de organisatie van de Kerstmarkt een gemeentelijk 
feestcomité samengesteld. 
We stellen vast dat dit comité, onder voorzitterschap van de heer M. Dendauw, schepen, reeds één 
en ander heeft gerealiseerd, waarvoor onze waardering. 

Toch graag toelichting betreffende de samenstelling van het feestcomité, wie heeft 
beslissingsrecht, over welk budget beschikt het comité en wat zijn de geplande activiteiten. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer M. Dendauw, schepen, die het volgende antwoordt. 

Het schepencollege heeft reeds herhaalde keren deze vragen beantwoord doch is graag bereid om 
opnieuw enige toelichting en verdere verduidelijking te geven omtrent dit gemeentelijk 
feestcomité. 
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De samenstelling. 
Voorzitter van dit comité is de schepen van feestelijkheden. Dit comité bestaat verder uit 
dienstleiders en medewerkers van de diverse gemeentelijke diensten, vrijwilligers uit diverse 
verenigingen en individuele vrijwilligers uit onze gemeente. Voorwaarde om toe te treden tot dit 
feestcomité is dat men bereid is de handen uit de mouwen te steken, niet alleen de initiatieven te 
bespreken, maar tevens daadwerkelijk materieel werk verrichten in dit comité. 

Beslissingsrecht. 
Het feestcomité overlegt tot op heden in de beste verstandhouding omtrent de geplande 
initiatieven en maakt de voorstellen op naar het schepencollege toe. Deze voorstellen werden 
steeds weerhouden. 

Over welk budget beschikt het feestcomité? 
De gemeenteraad bepaalt de budgettaire grenzen van elke begrotingspost van de gemeentelijke 
begroting en daarbinnen wordt er gewerkt. De uitvoerende bevoegdheid wordt conform de 
gemeentewet toegewezen aan het schepencollege. 

De geplande activiteiten. 
De eerstvolgende activiteit van het feestcomité heeft plaats op vrijdag 9 december, namelijk de 
kersthappening. Deze kersthappening kende verleden jaar een zeer groot succes en mede dank zij 
de gunstige weersomstandigheden konden de aanwezige en organiserende verenigingen duizenden 
bezoekers verwelkomen. 
Het feestcomité is van plan voor deze Kersthappening verder een gelijkaardige formule uit te 
werken waarbij de verenigingen gratis kunnen deelnemen, en zelf op die wijze daadwerkelijk 
bijdragen tot het succes van deze kersthappening. De randanimatie wordt aangestuurd van uit het 
feestcomité. 

Het schepencollege wil bij deze gelegenheid dan ook de vele tientallen vrijwilligers danken die tot 
op heden aan de activiteiten van dit feestcomité hebben meegewerkt. Het was de bedoeling om er 
voor te zorgen dat er opnieuw wat meer dynamiek in onze gemeente aanwezig was. Met de 
voorbije geslaagde activiteiten – Kersthappening, fietsfeest, kermisweekend met braderie en 
kermisactiviteiten in zijn totaliteit - heeft dit feestcomité bewezen dat het opzet geslaagd is en dat 
er in die zin kan voort gewerkt worden. 
Het schepencollege is dan ook van plan om verder financiële middelen voor te stellen aan de 
gemeenteraad, om het feestcomité toe te laten de attractiviteit van Ingelmunster, zowel op 
economisch als op recreatief vlak, te vergroten. 

Aangezien deze tussenkomst geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het 
volgende punt van de zitting. 

 

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  

 
 
 


