
Zitting Gemeenteraad van 26 juni 2007 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Herman De Witte, Wilfried Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Hilde 
Vankeirsbilck, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt Windels, Francky Demaeght, Jan 
Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, Martine Verhamme, Werner Blondeel, 
Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op de verslagen van de zittingen van 20 
maart en 15 mei 2007. Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, worden deze verslagen 
als goedgekeurd beschouwd. 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Erkenning gemeentelijke adviesorganen 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 

integraal lokaal cultuurbeleid en de wijziging van 23 december 2006; 

Gelet op het reglement van inwendige orde van de cultuurraad goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 15 juni 2004 en gewijzigd op 20 maart 2007; 

Gelet op het organiek reglement van de culturele raad goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 15 juni 2004; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de jeugdraad goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 15 april 2003; 

Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapcommissie voor het voeren van een Sport-voor-
allen-beleid; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de sportraad goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 28 maart 1995 en gewijzigd op 20 maart 2007; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de gemeente 
Ingelmunster inzake milieu en natuur; 

Gelet op de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2003 en gewijzigd op 19 april 2005 en 20 maart 
2007; 

Gelet op de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van de adviesraad voor 
milieu en natuur door de gemeenteraad op 25 maart 2003 en van de wijzigingen op 19 april 2005 
en 20 maart 2007; 

Gelet op de statuten van de gemeentelijke bejaardenraad goedgekeurd in de 
gemeenteraad op 6 juli 1997; 

Gelet op de ledenlijst van de adviesraden in bijlage; 

Gelet op de omzendbrief van 4 mei 2007 betreffende artikel 200 van het 
gemeentedecreet en artikel 193 van het provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in 
adviesorganen en overlegstructuren; 

Overwegende dat de gemeente in de lokale pers een publieke aankondiging plaatste 
met de vraag naar medewerking door geïnteresseerde burgers in de gemeentelijke adviesorganen; 

BESLUIT: eenparig  



artikel 1: De volgende raden worden erkend als adviesorgaan volgens de nadere 
voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit: 
° de gemeentelijke culturele raad; 
° de gemeentelijke sportraad; 
° de gemeentelijke jeugdraad; 
° de gemeentelijke seniorenraad 
° de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur; 
° het beheersorgaan van de openbare bibliotheek. 

artikel 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de hoger 
genoemde erkende raden betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
gemeentelijke beleid. 

artikel 3: De erkende raden hebben daarnaast als opdracht om respectievelijk, het lokale 
culturele werk, het lokale jeugdwerk, het lokale sport- en recreatieleven, het lokale 
seniorenwerk, de aspecten inzake lokale milieu- en natuur en het bibliotheekwerk 
te stimuleren door het tot stand brengen van overleg en coördinatie in de 
samenwerking tussen enerzijds de aangesloten verenigingen en anderzijds 
belangstellende inwoners. 

artikel 4: Wanneer de erkende adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, 
kan hij steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en 
schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er wettelijke 
bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de erkende 
adviesraad zullen binnen de 14 dagen beantwoord worden door de gevraagde 
informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de 
informatieverstrekking mee te delen. 

artikel 5: Elke erkende adviesraad of raad van bestuur zal de verslagen van de algemene 
vergadering (indien van toepassing) en bestuur overmaken aan de andere 
adviesraden. Bijkomende informatie kan aangevraagd worden bij de 
ondersteunende ambtenaar van de respectievelijke adviesraad of raad van bestuur. 

artikel 6: Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met een 
duidelijke omschrijving van de concrete vraag, opgave van de wettelijke en 
financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden en 
opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het 
gemeentebestuur. 
Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van één 
maand, rekening houdend met de termijnen die vastgelegd werden in de 
reglementen van de hoger opgesomde adviesraden, te rekenen vanaf de datum van 
aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad. 
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het 
gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen 
adviesraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden. 

artikel 7: De adviesraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het 
gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van de wijze waarop het advies 
tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 
geconsulteerd werden, de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in 
het advies en een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met 
vermelding van afwijkende meningen of minderheidsstandpunten. 

artikel 8: Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van minimaal één maand, rekening 
houdend met de reglementen van de opgesomde adviersraden, te rekenen vanaf de 
datum dat het advies bij het gemeentebestuur toekwam een schriftelijk 
gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de erkende adviesraad. Indien 
de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het 
gemeentebestuur binnen de zes weken een antwoord bezorgen met melding van de 
procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum 
waarop een definitief antwoord aan de adviesraad zal bezorgd worden. 

artikel 9: Het gemeentebestuur zal de erkende raden ondersteunen door: 

• een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen, het 
kopiëren en versturen van de uitnodigingen en verslagen van de algemene vergadering, het 
bestuur en werkgroepen en al de kosten die voormelde werkzaamheden met zich meebrengen, 
worden gedragen door de gemeentelijke begroting. 



• administratieve en logistieke ondersteuning van de gemeentelijke diensten te verlenen. 

• financiële ondersteuning te verlenen voor het secretariaatswerk gedaan door de leden van het 
adviesorgaan (kopiëren en versturen van verslagen en uitnodigingen van algemene 
vergadering, bestuur en werkgroepen; versturen van briefwisseling betreffende de 
adviesverlening) en voor de uitvoering van andere doelstellingen dan de adviesverlening, zoals 
ondermeer het organiseren van activiteiten in functie van de opdrachten van het adviesorgaan. 

• een vergaderlokaal ter beschikking te stellen; 

artikel 10: De erkende adviesraden zullen ieder apart huishoudelijke reglementen over hun 
samenstelling en werking ter bekrachtiging voorleggen op de gemeenteraad. Deze 
huishoudelijke reglementen zullen minimaal de volgende elementen bevatten: 

• regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden van de adviesraad; 

• regels over de aanduiding van de waarnemende leden van de adviesraad; 

• regels over het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde en waarnemende leden 
van de adviesraad; 

• regels waarbij de openbaarheid van vergaderingen en documenten van de adviesraad 
gewaarborgd zijn. 

 

 















Leden minaraad 
 
Naam Adres Vereniging/functie Plaatsvervanger 
STEMGERECHTIGDE LEDEN 
Afgevaardigden verenigingen 
D’Hoop-Vanneste Ann Kweekstraat 50 KVLV 

RAAD VAN BESTUUR 
Debruyne-Moerman 
Hilde 

Neirynck Noël Meersstraat 33 De Volkstuin Vancoillie Antoon 
D’Hoore Roland Gentstraat 66 Landelijke Gilde 

VOORZITTER 
Vergote Luc 

Verdure Frans Rozestraat 71 Agrarische 
bedrijfshulpdienst 
RAAD VAN BESTUUR 

Debussche Frans 

Pollie Bart Bruggestraat 30 Unizo Defreyne Jan 
Rabaut Stefaan Leegstraat 266 

8780 Oostrozebeke 
Oudercomité 
O.L.Vrouwschool 

 

Vancraeynest Jan Rozestraat 154 VOKA 
ONDERVOORZITTER 

 

Afgevaardigden van De Buizerd vzw 
De Cooman Leo Stationsplein 12  Demeulenaere Kathleen 
De Smet Kurt Bollewerpstraat 159 A  Vroman Eddy 
Debakker Robert Rozestraat 122 RAAD VAN BESTUUR Vanderbeke Luc 
Debeuf Hendrik Bruggestraat 195   
Maes Bart Nijverheidsstraat 29 

8780 Oostrozebeke 
  

Mertens Paul Gentstraat 120   
Nolf Dani Rozestraat 124   
Geïnteresseerde inwoners 
Allegaert Benoit Timmermanstraat 42 RAAD VAN BESTUUR  
Van Acoleyen Mike Izegemstraat 151   
Maes Jozef Doelstraat 214 SECRETARIS-

PENNINGMEESTER 
 

Neirynck Carine Zuidstraat 18   
Verbrugghe Bjorn Doelstraat 45 + afgevaardigde 

Jeugdraad 
 

Bekaert Marc Gentstraat 170   
NIET STEMGERECHTIGDE LEDEN 
Afgevaardigden adviesraden 
Coucke Max Mezenstraat 6 Seniorenraad  
Demasure Luc Doelstraat 47 Sportraad  
Afgevaardigden politieke fracties 
Landuyt Peter Izegemstraat 201 De Brug Vanacker Wilfried 
Follens Rani Oostrozebekestraat 185 Sp.a 

VERSLAGGEVER 
 

Descheemaeker Willy Kortrijkstraat 163 Vlaams Belang  
Defour Ann Krekelstraat 80 CD&V  
Afgevaardigden gemeentebestuur 
Marcel Dendauw  Schepen van Leefmilieu  
Patricia Ryelandt  Milieuambtenaar  
Frank Benoit  Duurzaamheidsambtenaar  
 





 

 

POLITIE 

    2   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Hinnebilkstraat 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot 1983, inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 30 december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
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 
3 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 30 mei 1989; 

Gelet op het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, 
van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten, inzonderheid op artikel 26 § 1; 

Gelet op het conform verklaard mobiliteitsplan, meer bepaald het invoeren van de 
verkeerscirculatie in het centrum; 

Overwegende dat door deze wijzigingen het instellen van éénrichtingsverkeer in de 
Hinnebilkstraat zich opdringt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Beperkt éénrichtingsverkeer wordt ingesteld in de hiernavolgende straat en in de 
bijvermelde richting: 
 
Hinnebilkstraat: vanaf het kruispunt met de Bollewerpstraat tot aan het kruispunt 
met de Schoolstraat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord C1 met 
onderbord M3, verkeersbord F19 met onderbord M5 en verkeersbord D1f met 
onderbord M3. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Verkeerswezen, samen met een plan van de plaats. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

artikel 4: 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 
zonechef van de MIDOW zone. 

 
    3   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bollewerpstraat 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot 1983, inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 30 december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 



 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
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 
3 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 30 mei 1989; 

Gelet op het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, 
van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten, inzonderheid op artikel 26 § 1; 

Gelet op het conform verklaard mobiliteitsplan, meer bepaald het invoeren van de 
verkeerscirculatie in het centrum; 

Overwegende dat door deze wijzigingen het instellen van éénrichtingsverkeer in de 
Bollewerpstraat zich opdringt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Beperkt éénrichtingsverkeer wordt ingesteld in de hiernavolgende straat en in de 
bijvermelde richting: 
 
Bollewerpstraat: vanaf huisnummer 35 tot aan het kruispunt met de 
Hinnebilkstraat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C1 met 
onderbord M3 en verkeersbord F19 met onderbord M5. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Verkeerswezen, samen met een plan van de plaats. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

artikel 4: 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 
zonechef van de MIDOW zone. 

 

BRANDWEER 

    4   Openverklaring van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, houdende wijziging van het 
grondreglement voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en vaststelling coördinatie van 
bedoeld grondreglement; 

Overwegende dat voorgemelde beslissing werd goedgekeurd door de heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat het officierenkorps bestaat uit vier leden, waarvan er vanaf 1 
augustus 2007 1 plaats vacant wordt door het bereiken van de pensioenleeftijd van Olt. Stragier 
Jonny; dat aldus één betrekking van onderluitenant mag vacant verklaard worden; 

Overwegende dat leden van het korps in aanmerking komen om tot onderluitenant 
bevorderd te worden; dat het derhalve aangewezen is dat deze betrekking bij bevordering te 
begeven is; 

Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden dienen vastgesteld te worden; 



 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids 
en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoemingsvoorwaarden voor de officieren van de 
openbare brandweerdiensten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Eén betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps 
vacant te verklaren vanaf 1 augustus 2007 en deze bij bevordering te laten 
begeven. 

artikel 2: De bevorderingsvoorwaarden tot onderluitenant bij gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps te Ingelmunster wordt vastgesteld als volgt: 
de onderofficieren-, de korporaals- en de brandweermannen-vrijwilligers van de 
dienst kunnen zich gegadigde stellen voor de bevordering tot onderluitenant-
vrijwilliger mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• Inwoner zijn van de Europese Unie; 
• Ten minste 3 jaar dienstanciënniteit tellen bij het brandweerkorps; 
• Een gunstig verslag van de officier-dienstchef hebben gekregen; 
• Houder zijn van het brevet officier, uitgereikt in het kader van door de Staat 

ingericht onderwijs inzake brandweer; 
• Geschikt bevonden bij een geneeskundig onderzoek; 
• Slagen bij de proeven inzake lichamelijke geschiktheid bedoeld in artikel 8.8 

van het grondreglement. De kandidaat moet slagen in 8 van de 10 proeven, 
waarvan het niet slagen in de proeven C en E eliminerend zijn. 

• Slagen in de proeven die de technische vaardigheden, hun geschiktheid tot 
leidinggeven, en de manier waarop zij hun persoonlijke ideeën uiteenzetten, 
te beoordelen. 

artikel 3: De kandidaturen dienen  uiterlijk op 31 augustus om 12 uur ’s middags toe te 
komen. Zij dienen rechtstreeks en per brief aan de heer Burgemeester gericht te 
worden. 

artikel 4: De examenjury wordt samengesteld als volgt: 
De officier dienstchef/wnd. Bevelvoerder als voorzitter; 
De gemeentesecretaris als secretaris; 
3 technici, bekwaam om de kandidaten te beoordelen, aan te wijzen door het 
College van Burgemeester en Schepenen 
 
Zij bestaat voor ten minste uit de helft van deskundigen die niet tot de 
gemeentediensten behoren. 

artikel 5: Afschrift van onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving aan de heer 
Gouverneur der Provincie overgemaakt. 

 

FINANCIËN 

    5   Machtiging tot verkoop van aandelen Suez door Figga – bekrachtiging van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2007 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband ‘de c.v.b.a. Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest, 
afgekort tot FIGGA; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2005 waarbij de gemeente 
FIGGA verzoekt de bij de verkoop van de Electrabel aandelen verkregen SUEZ aandelen tijdelijk 
aan te houden; 

Overwegende dat FIGGA 1.083.588 aandelen SUEZ aanhoudt, waarvan 11.789,44 op 
verzoek en voor rekening van de gemeente; 

Overwegende de evaluatie van de Raad van Bestuur van FIGGA van 10 mei 2007; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 mei 2007 
met betrekking tot de Suez aandelen; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 



 

 

artikel 1: Bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van om 
FIGGA te mandateren de 11.789,44 aandelen SUEZ die voor rekening van de 
gemeente worden beheerd te verkopen met een minimale koers van 40 euro per 
aandeel, tegen uiterlijk 31 december 2007, uitvoerbaar vanaf 30 mei 2007. 

artikel 2: Een afschrift van het besluit over te maken aan het secretariaat van FIGGA, p/a 
Gefin, t.a.v. Lieven Ex, Ravensteingallerij 3 bus 6 te 1000 Brussel. 

 
    6   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger 4de kwartaal 2006 

De Raad, 
Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van mevrouw Ilse Catteeuw, 

waarnemend Gemeenteontvanger, per 16 maart 2007, met kastoestand op 31 december 2006 als 
volgt: 

 Debet Credit 

  Financiële rekeningen 

55001  Dexia - rekening-courant 

55201  Fortis – Zichtrekening 

55300  Beleggingen 

55501  KBC R/C 

55600  De Post 

55700  Kas ontvanger 

 

  TOTAAL 

 

102.371,40 

476,09 

4.545.975,23 

78,37 

9.765,28 

96,10 

 

4.658.762,47 

 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 4de kwartaal 2006, van de 
waarnemend Gemeenteontvanger, per 16 maart 2007, met kastoestand op 31 
december 2006, goed te keuren. 

 
De heer Robrecht KINDT, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2006 

De Raad, 

De Voorzitter deelt mee dat het jaarverslag 2006 aan alle gemeenteraadsleden zeven volle 
dagen op voorhand werd bezorgd ingevolge de bepalingen van art. 96 van de NGW. Het verslag 
wordt besproken. 

De Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de inhoud van dit verslag, of er nog 
wijzigingen moeten aangebracht worden. 

Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, gaat de Voorzitter over tot de stemming 
tot goedkeuring van dit verslag. 
BESLUIT: met 19 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Het jaarverslag 2006 wordt goedgekeurd 

 
    8   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2006, opgemaakt onder 
verantwoordelijkheid van mevrouw Ilse Catteeuw, Waarnemend Gemeenteontvanger; 



 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit, ter vervanging van het besluit van de Regent van 1945; 

Overwegende dat deze hervorming in werking trad op 1 januari 1995; 

Aangezien er aldus, volgens de nieuwe boekhouding, gesproken wordt over drie 
resultaten, zijnde het begrotingsresultaat, het boekhoudkundig resultaat, welke blijken uit de 
synthesetabellen en het exploitatieresultaat, dat blijkt uit de resultatenrekening; dat er eveneens 
een aanpassing in de balans gebeurt; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 9 onthoudingen 

artikel 1: De rekening 2006 goed te keuren die samengesteld wordt als volgt: 

Synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE 
DIENST 

1. Vastgestelde rechten ten voordele van 
de gemeente 

- Onverhaalbare en oninvorderbare 
bedragen 

13.475.871,76 

 

171.522,69 

5.179.417,74 

 = Netto-vastgestelde rechten 

 - Vastleggingen 

13.304.349,07 

9.143.240,63 

5.179.417,74 

5.541.829,36 

= BEGROTINGSRESULTAAT 4.161.108,44 -362.411,62 

2. Netto-vastgestelde rechten 

- Aanrekeningen 

13.304.349,07 

9.098.021,61 

5.179.417,74 

4.774.209,28 

= BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 4.206.327,46 405.208,46 

3. Vastleggingen 

 - Aanrekeningen 

9.143.240,63 

9.098.021,61 

5.541.829,36 

4.774.209,28 

= Over te dragen vastleggingen (Form. T) 45.219,02 767.620,08 

De resultatenrekening 
 

BATIG COURANT RESULTAAT 2.310.830,00 euro 

BATIG EXPLOITATIERESULTAAT 2.159.374,00 euro 

BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 3.829.391,00 euro 

 
De balans 
De balans op 31 december 2006 is sluitend met een totaal in ACTIVA en PASSIVA ten bedrage 
van 41.560.447,00 euro. 

 
    9   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2007 

De Raad, 

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



 

 

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

BESLUIT: met 12 stemmen ja, 7 onthoudingen en 2 stemmen nee 

artikel 1: De begrotingswijziging 1 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 

9.393.545,00 

 

1.270.730,00 

72.190,00 

8.642.919,00 

4.161.108,00 

326.472,00 

50.000,00 

-750.626,00 

4.161.108,00 

-944.258,00 

-22.190 

Nieuwe uitkomst 10.592.085,00 13.080.499,00 2.488.414,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.260.351,00 

362.412,00 

481.249,00 

 

2.488.535,00 

 

1.615.477,00 

-771.816,00 

-362.412,00 

1.134.228,00 

 

Nieuwe uitkomst 4.104.012,00 4.104.012,00 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 Gouverneur van de Provincie West- 
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

STEDENBOUW 

   10   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling 

De Raad, 
Gelet op het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door Hyboma NV, 
Wilgenlaan 39 te 8610 Kortemark houdende het wijzigen van een bestaande verkaveling, het 
verkavelen van een stuk grond en het uitvoeren van uitrustingswerken (riolering, wegenis en 
omgevingswerken), Kortrijkstraat z/n, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nr. 84 z; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000 inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

Gelet op het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning voor de technische 
werken ingediend samen met de verkavelingsaanvraag op 7 juni 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling in de Kortrijkstraat z/n op naam van Hyboma N.V., Wilgenlaan 
39 te 8610 Kortemark worden goedgekeurd. 



 

 

artikel 2: Dit besluit wordt samen met het advies van het College van Burgemeester en 
Schepenen overgemaakt aan het agentschap RO-Vlaanderen. 

 

OPENBARE WERKEN 

   11   Vernieuwen voetpaden Hoevewijk – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2007 
betreffende de toewijzing van de ontwerpopdracht voor de opdracht met als voorwerp “voetpaden 
hoevewijk” aan Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “voetpaden 
hoevewijk” een bestek met nr. 2007/020 werd opgemaakt door de ontwerper, Studiebureau 
Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “voetpaden 
hoevewijk” wordt geraamd op € 151.318,97 excl. btw; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
openbare aanbesteding; 

Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2007 volgende 
middelen werden voorzien: 

Artikelnr. Krediet Saldo Aan te wenden Saldo 
na aanwending 

42142/732-60 250.000,00 euro 210.000,00 euro   

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2007/020 en de raming voor de 
opdracht met als voorwerp “voetpaden hoevewijk”, opgesteld door de ontwerper, 
Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten 
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

artikel 2: Bovenvernoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 

artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 
42142/732-60 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2007. 



 

 

 
   12   Overkapping gemeenteloods – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “overkapping 
gemeenteloods” een bestek met nr. 2007/019 werd opgemaakt door de ontwerper architect R. 
Corselis; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “overkapping 
gemeenteloods” wordt geraamd op € 89.140,00 excl. btw of € 107.859,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
openbare aanbesteding; 

Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2007 volgende 
middelen werden voorzien: 

Artikelnr. Krediet Saldo Aan te wenden Saldo 
na aanwending 

421/722-60 100.000,00 euro 100.000,00 euro   

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2007/019 en de raming voor de 
opdracht met als voorwerp “overkapping gemeenteloods”, opgesteld door de 
ontwerper architect R. Corselis. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 89.140,00 excl. btw 
of € 107.859,00 incl. 21 % btw. 

artikel 2: Bovenvernoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 

artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 
421/722-60 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2007. 

 

LOKALE ECONOMIE 

   13   Bekrachtiging streekpact Regio Midden-West-Vlaanderen 

De Raad, 
Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de 

bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-



 

 

economische raden van de regio (SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités 
(RESOC) van 7 mei 2004; 

Gelet op het in het betreffende decreet voorziene Streekpact, op te maken door het 
RESOC en te bekrachtigen door de gemeenteraden en provincieraad; 

Gelet op de consensus tussen de betrokken partijen in de schoot van het RESOC; 

Gelet op de betrokkenheid van de gemeentelijke overheden binnen het RESOC; 

Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het gemeentedecreet en de nog niet 
opgeheven bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeente Ingelmunster onderschrijft de strategische doelstellingen van het 
streekpact voor de regio Midden-West-Vlaanderen, opgemaakt door RESOC Midden-
West-Vlaanderen en bekrachtigt als dusdanig het streekpact. 

artikel 2: Deze bekrachtiging wil verder ook de bereidheid tonen als gemeentebestuur de 
concrete uitwerking van deze doelstellingen te ondersteunen en de eventuele 
engagementen die hieruit kunnen voorvloeien ten aanzien van de gemeente, te 
willen bespreken en – bij goedkeuring ervan door de bevoegde gemeentelijke 
organen – te willen meenemen bij de opmaak van beleidsplannen, jaarplannen en 
begroting. 

 

ONDERWIJS 

   14   Goedkeuring van het reglement inzake modaliteiten van aanvraag en toekenning 
van verlofstelsels voor de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd en de Gemeentelijke 
BLO-school De Zon 

De Raad, 
Gelet op het decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991; 

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

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid art. 117 en 119; 

Gelet op het model van huishoudelijk reglement van OVSG, inzonderheid art. 13 §2; 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen 
het personeel en het schoolbestuur; 

Overwegende dat het de inrichtende macht bevoegd is om een reglement op te stellen 
inzake de modaliteiten van verloven; 

Overwegende de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie; 

Overwegende het advies van de schoolraad van 24 april 2007; 

Overwegende het protocol van akkoord in het afzonderlijk bijzonder 
onderhandelingscomité van 5 juni 2007; 

Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het voorliggende reglement dat de modaliteiten inzake het aanvragen en 
toekennen van verlofstelsels in de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd en de 
Gemeentelijke BLO-school De Zon vastlegt, goed te keuren. 

artikel 2: Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de personeelsleden 
van de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd en de Gemeentelijke BLO-school 
De Zon. 











































 

 

CULTUUR 

   15   Toetreding tot erfgoedvereniging “TERF” in het kader van het erfgoedconvenant 

De Raad, 
Gelet op het decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel 

erfgoedbeleid van 7 mei 2004; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2004 ter uitvoering van 
voormeld decreet wat betreft de erfgoedconvenants en de advisering; 

Gelet op het voorstel van de regio Roeselare om via een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband een erfgoedconvenant af te sluiten; 

Overwegende dat het culturele erfgoed zich niet beperkt tot de gemeentegrenzen en 
dat door de bundeling van krachten een grotere slagkracht kan bereikt worden; 

Overwegende dat Beveren, Dadizele, Emelgem, Gits, Hooglede, Izegem, Kachtem, 
Lichtervelde, Moorslede, Oekene, Oostnieuwkerke, Roeselare, Rumbeke, Staden en Westrozebeke 
reeds tot dit samenwerkingsverband toetraden; 

Gelet op de statuten voor de projectvereniging TERF; 

Overwegende dat deze beslissing op zich geen enkele budgettaire implicatie inhoudt; 

Gelet op de gemeentewet, artikel 117; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Akkoord te gaan om in een samenwerkingsverband met de gemeenten van de regio 
Roeselare een erfgoedconvenant af te sluiten. 

artikel 2: Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten van de projectvereniging TERF, 
gevoegd in bijlage aan deze beslissing om ermee een geheel te vormen. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere 
uitvoering van deze beslissing. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 16 
mei 2007 

Vergissing bij het opmaken van de lijst van de toelagen 

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

De CD&V-fractie wil met deze tussenkomst reageren op de vraag van een gemeenteraadslid van 
het VB tijdens de gemeenteraad van gisteren 15 mei 2007 met betrekking tot een foutief bedrag in 
de lijst van de toelagen. 
Het is nog steeds zo dat iedereen zich kan vergissen. Om dan op die wijze misbruik te maken van 
een administratieve vergissing getuigt van sterke en bedenkelijke onverdraagzaamheid. De fractie 
wil daartegen dan ook met klem reageren. Als een samenleving geen begrip meer kan opbrengen 
voor het feit dat missen menselijk is, dan is dat een bedenkelijke situatie. 
Het kan zeker aan niemand ten kwade geduid worden dat er bij het opmaken van de lijst van de 
toelagen een fout is geslopen in het bedrag dat vermeld stond op deze lijst. Het is immers elk jaar 
zo dat de organisatie van de mini-voetbalcompetitie een hoger bedrag ontvangt dan elke club 
afzonderlijk. Dit is maar normaal. 

De CD&V-fractie vraagt dat de gemeenteraad zich duidelijk uitspreekt over het feit dat de 
medewerkers niet met de vinger gewezen worden bij de eerste de beste administratieve fout, maar 
dat iedereen in een verdraagzame samenleving het recht behoudt om zich eens te vergissen. 
Tevens wordt gevraagd dat de lijst van toelagen in die zin wordt aangepast dat FC Vynda een 
toelage ontvangt gelijkaardig aan die van de andere clubs, met name 100 euro. 



 

 

De heer Voorzitter vraagt hierbij de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de lijst van 
toelagen. 

De gemeenteraad beslist met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen om dit voorstel tot wijziging 
van de lijst van toelagen goed te keuren. 

Als reactie hierop stelt de heer Georges BARBARY, raadslid, dat het hem heel eigenaardig 
voorkomt dat er plots een bijkomend agendapunt is op datum van 16 mei 2007 over een 
gelijkaardig onderwerp als zijn vraag van 11 juni 2007, terwijl hij bij navraag hierover bij een 
schepen te horen kreeg dat er nog geen bijkomende punten werden ingediend. 

De heer Voorzitter verzoekt hierop te acteren dat de heer Georges BARBARY, raadslid, met deze 
tussenkomst, de integriteit van de heer Gemeentesecretaris in vraag stelt. Het is immers zijn 
verantwoordelijkheid de bijkomende punten in ontvangst te nemen, zoals voorzien in het 
huishoudelijk reglement, en deze, in volgorde van ontvangst, voor te stellen aan de voorzitter van 
de Raad. 

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 juni 2007 

Aanwezigheid provincieraadslid op jubilea 

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

In het verleden heeft onze fractie reeds opgemerkt dat er steeds een provincieraadslid wordt 
uitgenodigd op jubilea. Dat provincieraadslid mag dan een ereteken of herdenkingsplaat 
overhandigen aan de jubilaris. Het valt ons evenwel op dat dit provincieraadslid meestal een 
CD&V-lidkaart op zak heeft. Dit hebben we in de wandelgangen al eens aangekaart met de 
voorzitter van deze gemeenteraad. Toen werd ons wijsgemaakt dat die provincieraadsleden 
aangeduid worden door één of andere dienst van de provincieraad. Bij navraag evenwel blijkt dat 
iedere gemeente of stad zelf provincieraadsleden kan aanspreken om een ereteken of 
herdenkingsplaat te overhandigen. Hier in Ingelmunster duikt met de regelmaat van de klok Els 
KINDT op als ‘afgevaardigde van de provincieraad’… dit terwijl er in deze raadszaal een 
provincieraadslid aanwezig is. 

Mogen we hierbij veronderstellen dat het gemeentebestuur liever opteert om elders op zoek te 
gaan naar provincieraadsleden, dan dit te vragen aan iemand uit eigen gemeente? Of wordt ook 
hier het cordon sanitaire toegepast, omdat het provincieraadslid uit onze gemeente zetelt voor het 
Vlaams Belang? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw veronderstelling als zou er steeds een provincieraadslid uitgenodigd worden op jubilea klopt 
helemaal niet. Enkel zeer uitzonderlijk, als er een provinciale onderscheiding wordt uitgereikt, is er 
iemand van de provincieraad aanwezig. Het schepencollege vraagt in dergelijk geval de 
onderscheiding aan, en het Provinciebestuur stelt ons in kennis of de provinciale onderscheiding al 
dan niet wordt toegekend. Voor jubilea is dat, ten andere, bij mijn weten tijdens de laatste 
legislatuur zelfs niet gebeurd. 

Het genoemde provincieraadslid was het laatste jaar bij twee huldigingen aanwezig, een eerste 
keer op vraag van de betrokken vereniging zelf, een tweede keer in verband met een dossier waar 
ze sinds geruime tijd mee bezig was. 

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



 

 

 
    3   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 juni 2007 

Aanwerving stadswachters 

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

De stadswacht bestaat voor elke stad die met de federale overheid een veiligheids- en 
preventiecontract afsloot uit een ploeg, samengesteld uit één coördinator en een aantal 
stadswachters. Ook voor de politiezone MIDOW werd beslist om 5 stadswachters aan te werven. 
Hiervoor werden examens uitgeschreven. 

Hierbij stellen wij ons volgende vragen: 
Hoever staat de politiezone met de aanwerving van deze stadswachters? 
Vanaf wanneer zal de eerste stadswachter in Ingelmunster ingezet worden? 
Klopt het dat een kandidaat-stadswachter pas nadat hij alle proeven had afgelegd te horen kreeg 
dat hij voor deze functie te oud was? Werd de maximale leeftijdsgrens dan niet vooraf 
meegedeeld? In het examenreglement lezen we evenwel dat de secretaris van de 
examencommissie voor de aanvang van de examens een identiteitscontrole dient uit te voeren. 
Hoe komt het dan dat deze kandidaat pas achteraf te horen kreeg dat hij niet aan de voorwaarden 
voldeed? 
Uit dat examenreglement leren we ook dat gemeenteraadsleden tijdens de examenzitting de 
vragenlijsten mogen inzien. Mogen we er in de toekomst op rekenen dat de verschillende fracties 
op de hoogte worden gebracht van de examendata, zodat we het correct verloop van de 
aanwerving kunnen volgen? Dit zou moeten gelden voor ieder examen, voor eender welke functie. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In het kader van het zonaal veiligheidsplan werd een overeenkomst afgesloten met de federale 
overheid om voor de 5 Midow-gemeenten 5 stadswachten aan te werven. Deze 5 stadswachten 
zouden worden gesubsidieerd door de Federale overheid op voorwaarde dat ze voldeden aan de 
voorwaarden van het Jongerenbanenplan ACTIVA (niet ouder dan 26 jaar). Eind februari vond een 
eerste examensessie plaats op basis waarvan 2 aanwervingen werden gedaan (voor Meulebeke en 
Wielsbeke). Eind maart werd een tweede examensessie georganiseerd om de resterende drie 
vacatures te kunnen invullen. Deze tweede sessie leverde geen enkele laureaat op. Het probleem 
zit hem in het feit dat er onvoldoende kandidaten zijn onder de 26 jaar die voor deze functie in 
aanmerking komen. Daarom werd aan de Minister gevraagd een uitzondering te bekomen en ook 
kandidaten ouder dan 45 jaar te mogen toelaten (Ouderenbanenplan ACTIVA). Deze uitzondering 
werd door de Minister geweigerd. Er wordt overwogen een derde poging te wagen nu eind juni 
opnieuw schoolverlaters zich op de arbeidsmarkt zullen aanbieden. 
Wat uw derde vraag betreft, dit klopt in geen geval. Elke kandidaat die zich aanbood en die niet 
voldeed aan de leeftijdsvereisten werd in kennis gesteld dat hij niet aan de procedure kon 
deelnemen. Wel werden deze kandidaturen bijgehouden in het geval de minister de gevraagde 
uitzondering wou accepteren, wat dus niet gebeurde. 
Wat uw laatste vraag betreft wordt verwezen naar het personeelsstatuut, waar de 
aanwervingsprocedures in opgenomen zijn. Deze procedures worden telkens stipt nageleefd. 

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

 
    4   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 juni 2007 

Vervuiling in Ingelmunster 

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



 

 

Onlangs werden we gecontacteerd door iemand die tegen de gemeente Ingelmunster een klacht 
indiende wegens milieuvervuiling. De klacht zou handelen over de parking die aangelegd werd in 
de Heirweg-Zuid ter hoogte van huisnummer 28 (meer bepaald de parking van de kunstacademie). 
De firma DELOOF uit Meulebeke werd hiervoor aangesteld. De oude parking was geasfalteerd en 
moest dus door de kraanman van firma DELOOF verwijderd worden. Onder deze asfaltlaag bleek 
evenwel een oude stookolietank te zitten van om en bij de 10.000 liter. De verantwoordelijke van 
firma DELOOF contacteerde meteen Dhr. F. FRAEYMAN om dit te melden. Toen werd beslist dat de 
firma CANNIE uit Oostrozebeke moest langskomen om de tank leeg te pompen. De lege tank werd 
toen uitgegraven en weggevoerd door een vrachtwagen van gemeente Ingelmunster naar een 
schroothandelaar in Meulebeke (firma DEPLA). Dit gebeurde zonder enige vergunning, die toch wel 
noodzakelijk is bij het weghalen van dergelijke tanks. Bij het uitgraven van de tank bleek evenwel 
dat de aarde rondom de tank helemaal doordrongen was met smurrie (stookolie). De smurrie werd 
gedeeltelijk naar het bedrijfsterrein van firma DELOOF vervoerd. Ook dit gebeurde zonder enige 
vergunning. Niettegenstaande de grond niet volledig gesaneerd werd, kreeg de firma opdracht om 
de put op te vullen met stabilisatiezand. 

Hierbij stellen wij ons volgende vragen. 
Heeft het schepencollege reeds weet van deze klacht? 
Waarom werd de grond niet volledig gesaneerd vooraleer de parking werd aangelegd? 
Klopt het dat de nodige vergunningen niet aanwezig waren voor het weghalen van de tank en 
smurrie? 

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

Het schepencollege heeft weet van deze klacht. De ambtenaar van de Hogere Overheid die de 
klacht onderzoekt, heeft overleg gepleegd met de leider van de gemeentelijke technische dienst en 
heeft de nodige stukken opgevraagd. Uit het onderzoek zou blijken dat de klacht volledig onterecht 
is. 

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

 
    5   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 juni 2007 

Criminaliteit nabij dancing 

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

Onlangs was Ingelmunster voor de zoveelste maal getuige van een vechtpartij nabij dancing 
Revolution. Toen een portier op zondagmorgen 13 mei een bezoeker de toegang weigerde omdat 
hij zijn pet niet wou afzetten ontstond er heibel. Wat later daagde de boze bezoeker opnieuw op 
met enkele kompanen voorzien van hamers en knuppels. Dit voorval is één van de zovele 
vechtpartijen die zich nabij deze dancing afspelen. 

Verontruste ouders contacteerden ons met de vraag waarom er niet meer controle in en rond deze 
dancing wordt ingezet (vooral rond het thema criminaliteit en drugs). We zijn ervan overtuigd dat 
ook de eigenaars niet zo tevreden zijn met deze problematiek. Toen we deze klacht hoorden 
hebben we de dancing op een doorsnee-zaterdagavond bezocht. Terplaatse constateerden we dat 
buurtbewoners klagen over lawaaihinder en vernieling. Onze fractie heeft voor alle duidelijkheid 
niks tegen de uitbaters van deze dancing en zeker geen probleem hebben met de dancing op zich, 
maar we streven naar een zerotolerantie tegen criminaliteit en drugs. 

Hierbij stellen wij ons volgende vragen. 
Hoeveel maal per ‘weekend-avond’ passeren politiepatrouilles in de omgeving van deze dancing? 
Werden er in deze dancing in het verleden reeds drugsrazzia’s gehouden? Indien ja, wat zijn 
hiervan de resultaten? 



 

 

Wordt er in de toekomst iets ondernomen om onze eigen jeugd opnieuw veilig en drugsvrij te laten 
genieten van het Ingelmunsterse uitgangsleven? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij delen uw zorg met betrekking tot een veilig en drugsvrij Ingelmunster. Ik neem hierin als 
burgemeester, samen met de andere collega’s van het schepencollege, ten volle mijn 
verantwoordelijkheid in dit beleidsdomein dat mij werd toevertrouwd. Ook met de buurtbewoners 
is er een geregeld overleg en worden opduikende problemen onmiddellijk aangepakt in overleg met 
de eigenaar van de zaak en met de betrokken veiligheidsdiensten. Ik kan u ook melden dat door de 
politiediensten en door de Gerechtelijke overheid geregeld zowel preventief ontradende als 
repressieve acties worden ondernomen. 

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

    6   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 juni 2007 

Politiereglement verkiezingen 

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

Tijdens de gemeenteraadszitting van 15 mei werd de ‘hervaststelling politiereglement van 
toepassing bij verkiezingen’ op de dagorde geplaatst. Dit reglement werd door elke partij, behalve 
het VB, goedgekeurd. In artikel 1 van dat reglement lezen we: “Op de openbare aanplakplaatsen 
zal uitsluitend en alleen mogen aangeplakt worden op de panelen die door het gemeentebestuur 
daartoe tijdelijk worden voorbehouden. 
Op die plaatsen wordt voor iedere partij eenzelfde oppervlakte voorbehouden waarop vrijelijk mag 
geplakt worden. De ruimte, die de partijen ter beschikking wordt gesteld, wordt aangewezen door 
ofwel het letterwoord van de partij, hetzij door het toegekende lijstnummer.” 
Wat verder lezen wij onder artikel 18: “Overtredingen van voorgaande artikelen, voor zover zij niet 
reeds door andere wetten of besluiten gesanctioneerd worden, zullen bestraft worden met 
politiestraffen.” 

Tijdens de jongste verkiezingscampagne voor de wetgevende verkiezingen constateerden we 
echter dat nét de partij van de meerderheid (CD&V) artikel 1 van dit politiereglement aan haar 
laars lapte. Zo werd ter hoogte van het station een affiche van CD&V-kandidate Bercy SLEGERS 
boven de ‘richtlijnen voor de bevolking’ geplakt. In deze richtlijnen kunnen de burgers nalezen hoe 
men geldig kan stemmen. Wat verder op de officiële borden zelf merkten we opeens een affiche 
van CD&V-kandidaat Pol VAN DEN DRIESSCHE, die geplakt werd op een bord dat niet toegewezen 
was voor CD&V! Onze fractie heeft hiervan foto’s genomen en vinden het hilarisch dat nét onze 
CD&V-meerderheid dit politiereglement voorstelde, terwijl kandidaten van hùn partij dit reglement 
blijkbaar heel bewust met de voeten traden. In het verleden mocht onze partij reeds meemaken 
dat onze affiches weggehaald werden toen ze slechts een tweetal centimeter over het bord van een 
andere partij werd geplakt. 

Hierbij stelt onze fractie zich volgende vragen: 
Waarom werden bij vorige verkiezingen onze affiches weggehaald toen ze een paar centimeter 
buiten het ‘ons’ officieel toegewezen bord werden geplakt en bleven ditmaal de twee volledig 
verkeerd geplakte affiches van de CD&V-kandidaten gewoon hangen? 
Zal onze CD&V-meerderheid artikel 18 van dit politiereglement toepassen en zo de twee 
kandidaten (Bercy SLEGERS en Pol VAN DEN DRIESSCHE) beboeten? Of wordt ook hier gewerkt 
met twee maten en gewichten? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

Wij betreuren dat er nog steeds personen zijn die zich niet storen aan reglementen die worden 
opgesteld. Dit geldt niet alleen voor reglementen met betrekking tot verkiezingen, maar ook voor 
vele andere reglementen. 
Anderzijds is het niet de bevoegdheid van de CD&V-meerderheid om boetes op te leggen. 
Verbaliseren is tot op heden nog steeds voorbehouden aan de politiediensten. De rechterlijke 
macht beslist vervolgens op basis van opgestelde PV’s welk gevolg er aan gegeven wordt. 

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

 
    7   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 14 juni 2007 

Begrotingswijziging 

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

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 maart 2007 de toelagen voor de verenigingen voor het 
jaar 2007 goedgekeurd. Tijdens de gemeenteraadszitting van 15 mei 2007 heeft onze fractie 
gemeld dat FC VYNDA een schrijven ontvangen heeft van het gemeentebestuur waarin stond dat 
deze vereniging slechts 100 euro zou ontvangen, niettegenstaande de volledige gemeenteraad op 
20 maart besliste om FC VYNDA 435 euro te geven. Tijdens de zitting van 15 mei j.l. merkte de 
voorzitter op dat het hier om een tikfout ging. Nu is het evenwel zo dat eventuele tikfouten (zeker 
in cijfers) niet zomaar kunnen gewijzigd worden, nadat de gemeenteraad een agendapunt 
goedkeurde. Daarom vraagt onze fractie een begrotingswijziging aan bij de toelagen voor 
verenigingen voor het jaar 2007. 

Daarom wordt voorgesteld alle verenigingen vermeld onder de rubriek ‘SPORT’ - Minivoetbal dit 
jaar 435 euro te geven, dus zowel voor Minivoetbalcup Ingelmunster, FC Vynda, C&S Devolder als 
voor Ladies Devolder. Op deze manier ontvangt iedere vereniging evenveel. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het antwoord dat ik heb gegeven aan collega Defreyne bevat alle elementen van antwoord met 
betrekking tot dit punt. Ik wil enkel bevestigen dat wij als bestuur wel verdraagzaam zijn 
tegenover medewerkers die een foutje begaan, wat blijkbaar niet van iedereen kan gezegd worden. 

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

 
    8   Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2007 

Afvalarm winkelen 

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

In de map ‘in- en uitgaande post’ van het gemeentebestuur vond ik een rondschrijven gericht aan 
de winkeliers. In dat schrijven werd de actie ‘afvalarm winkelen’ voorgesteld. Dit initiatief komt er 
in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en IVIO. Dit jaar focust de campagne zich 
blijkbaar op het gebruik van de duurzame boodschappentas. Deze campagne kadert in de recente 
aanpassing van de verpakkingstaks. Winkeliers sporen op deze manier de consument aan om een 
duurzame boodschappentas te gebruiken. Klanten die zelf een plooikrat of tas meebrengen of een 
plastiekzak weigeren ontvangen blijkbaar een stempel. Na vier stempels krijgt de milieubewuste 



 

 

klant een herbruikbare boodschappentas of meer waardevolle produkten. Onze partij is heel 
opgezet met deze actie en ondersteunt het initiatief ten volle! 

Hierbij stelt onze fractie zich volgende vragen. 
In het schrijven lazen we dat de winkeliers de ‘engagementsverklaring’ moesten indienen tegen 16 
juni. Hoeveel winkeliers nemen er deel aan deze actie? 
In het schrijven staat vermeld dat klanten met 4 stempels niet alleen een herbruikbare tas kunnen 
‘winnen’, maar ook meer waardevolle ‘prijzen’. Wat verstaat men onder ‘meer waardevolle prijzen’. 
Wie ‘sponsort’ deze waardevolle prijzen? Daar het gaat over een initiatief van de provincie West-
Vlaanderen, IVIO en de gemeente vermoeden wij dat ook Ingelmunster hier voor een deel zal 
moeten instaan. Hoeveel voorziet de gemeente Ingelmunster hiervoor? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel DENDAUW, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Na 4 stempels krijgt de klant een duurzame boodschappentas. Daarna kan de klant verder 
stempels sparen tot de spaarkaart vol is (6 stempels). Uit de volgestempelde kaarten worden er 
een aantal gelukkigen getrokken die nog een prijs krijgen. De prijzenpot zal gelijkaardig zijn aan 
deze van de "maand van de netheid", maar de juiste prijzenpot is nu nog niet gekend. (Voor IVIO 
(alle gemeenten samen) was de prijzenpot voor de maand van de netheid als volgt: 1 fiets, 1 
fietsweekend, 5 boekenbons, 5 aankoopbonnen kringloopwinkel, 10 cinematickets, 5 
aankoopbonnen wereldwinkel, 1 opwindbare radio, 5 dvd's). De prijzenpot en het 
campagnemateriaal worden door de provincie en IVIO gesponsord. IVIO zorgt voor de verdeling 
van de materialen naar de winkels die op haar verdeelronde staan die restafvalzakken verkopen 
(smatch, delhaize, joli, winnetoe, spar, aveve, 't persientje). De gemeente zorgt voor de 
bekendmaking van de actie naar de andere winkels en voor de verdeling van de materialen naar de 
winkels die inschrijven voor de actie. De kosten hiervoor: werkuren, verzendingskosten verdwijnen 
in het totaal van de gemeentelijke uitgaven, er is dus geen aparte post. 
In Ingelmunster zijn 37 winkels ingeschreven (zie bijlage). Vermoedelijk doen ook de 7 IVIO-
verdeelpunten mee aan de actie, zodat er in totaal 44 deelnemers zijn. 

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

 

 
    9   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2007 

Vergoedingen voor schepenen 

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

In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale 
mandataris is voorzien dat een uitvoerend mandataris buiten zijn wedde, geen enkele andere 
vergoeding van de gemeente kan krijgen, behalve de terugbetaling van bewezen kosten. Volgens 
artikel 42 – paragraaf 1 is het toegestaan aan de leden van o.a. de gemeenteraden om de kosten 
die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van hun mandaat terugbetaald worden. Het bestuur kan bijvoorbeeld alleen reis- en 
verblijfskosten terugbetalen als een verantwoordingsnota is voorgelegd. Jaarlijks wordt een 
gedetailleerd verslag van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen aan de raad 
openbaar gemaakt. 
In een omzendbrief van 17 maart 1998 schreef toenmalig minister Peeters: “…In het algemeen 
verzetten wij ons trouwens niet tegen de vergoeding van raadsleden voor de kosten door hen in 
het kader van de uitoefening van hun mandaat gemaakt, wanneer ze die kunnen bewijzen.” 

Hierbij stelt onze fractie zich volgende vragen. 
Kunnen de verschillende fracties een lijst van de uitbetaalde extra vergoedingen aan schepenen 
ontvangen? Graag zouden we die uitbetaalde vergoedingen (graag uitsplitsing per soort onkosten 
per schepen – o.a. vervoerskosten) met elkaar vergelijken over een periode van drie jaar, concreet 



 

 

dus een lijst per schepen met bedrag en uitleg (o.a. volledige verantwoording van de 
vervoerskosten) van de uitbetaalde vergoedingen voor volgende periode: januari 2003 tot en met 
eind mei 2007. 

De voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Als antwoord op uw vraag moet ik nee antwoorden. De wijze waarop u de gegevens vraagt 
waartoe u inzage hebt, is niet voorhanden. U kunt wel met behulp van de rekeningen 2003, 2004, 
2005 en 2006 en de daarbij horende stavingsstukken zelf deze analyse komen uitvoeren. Daartoe 
dient u de nodige formaliteiten te vervullen die beschreven staan in het huishoudelijk reglement 
dat op 23 januari werd aangenomen. Het wettelijk recht op inzage impliceert immers op geen 
enkele wijze dat de inzageverstrekker de gegevens dusdanig dient te manipuleren dat dit 
tegemoetkomt aan de vraag. Voor de gegevens vanaf deze legislatuur zal art. 43 § 3 van het 
besluit waar u naar verwijst stipt worden opgevolgd. Concreet houdt dit in dat met het voorleggen 
van de rekeningen 2007 (wellicht in juni van volgend jaar) een gedetailleerd verslag van de 
terugbetaling van de kosten van de mandatarissen voorgelegd zal worden. 

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

 
   10   Bijkomend punt 9 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2007 

Bouwvergunningen 

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

Iedere verbouwing of verandering aan een bestaand gebouw dient bij het gemeentebestuur 
aangevraagd te worden. Het gebeurt wel eens dat burgers het heft in eigen handen nemen en 
zonder de goedkeuring van gemeente of provincie aan verbouwingen beginnen. Zo liet een burger 
met zin voor verantwoordelijkheid ons weten dat er binnen onze gemeente een oud gebouw werd 
omgebouwd tot een aantal garages zonder dat hiervoor de nodige toestemming werd gegeven. We 
deden hierover navraag bij de stedenbouwkundig ambtenaar uit onze gemeente. Uit het e-
postverkeer blijkt nu dat voor de bouw van die garages inderdaag géén bouwaanvraag werd 
ingediend en dat er dus voor de aanpassingswerken/bouw ook geen toestemming kon gegeven 
worden. 

Hierbij stelt onze fractie zich volgende vragen. 
Heeft de gemeente er weet van dat dergelijke bouwovertredingen gebeuren binnen onze 
gemeente? 
Gezien er in het dossier die wij in ons bezit hebben namen genoteerd staan, hadden we deze 
specifieke zaak graag tijdens de gesloten zitting verder besproken en het standpunt van het 
gemeentebestuur hierover gehoord. Graag toestemming om dit punt verder te behandelen na het 
openbaar gedeelte van deze zitting. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Met betrekking tot het afleveren van bouwvergunningen wordt steeds de wettelijke procedure op 
een correcte wijze toegepast. Een aantal ingrepen aan gebouwen kunnen uitgevoerd worden 
zonder bouwvergunning, zijn met andere woorden niet vergunningsplichtig. Het gaat dan vooral 
om onderhouds- en herstellingswerken aan bestaande gebouwen zonder volume-uitbreiding, of 
bouwwerken met zeer geringe omvang. Er zijn ook bouwdossiers die met een vereenvoudigde 
aanvraag kunnen ingediend en snel kunnen vergund worden. Er zijn tenslotte de gewone 
bouwdossiers die via een architect worden ingediend. 



 

 

Wat betreft bouwmisdrijven is het zo dat er bij vaststelling van  een bouwmisdrijf, of klacht tegen 
een eventueel bouwmisdrijf steeds een PV wordt opgesteld door de politiediensten. Vervolgens 
nemen de gerechtelijke diensten hun verantwoordelijkheid. 

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

 

 
   11   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 20 juni 2007 

Herstel natuurgebied in Kanaalzone 

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

Een weinig voorbij de kikkerpaaiplaats bevindt zich sedert zeer ruime tijd een gigantisch stort in de 
vorm van vooral bouw- en sloopafval. Let wel, deze lokatie is wel degelijk een groenzone en op het 
gewestplan als natuurreservaat aangeduid. 
We stellen heden andermaal vast dat dergelijk stort ander afval allerhande aantrekt. Onlangs werd 
daar bijvoorbeeld weer enkele opgebroken deuren met glas en al bijgeworpen. Ook kwamen er 
nieuwe steenhopen bij, van wie is de vraag. Ook zijn er sporen van illegaal afval dat er in brand 
wordt gestoken. 
Een bijkomend probleem is het opnieuw aanzwengelen van het intensief motorcrossen in deze 
enige groene zone. Sporen daarvan zijn ruimschoots aanwezig. 

We twijfelen er niet aan dat ook de meerderheid niet opgezet is met deze situatie. Maar wat gaat 
de gemeente ondernemen om dit illegaal stort en zijn aanwassen eindelijk paal en perk te stellen? 
Wat het illegaal crossen in de natuurzone betreft, kan er intensiever opgetreden worden, nu blijkt 
dat de kleine afsluiting en het volume van de inspanningen van MIDOW tot nu toe jammer genoeg 
onvoldoende blijken te zijn? Zijn er al overtreders geverbaliseerd? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel DENDAUW, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Het betreffend stuk grond waar u naar verwijst werd in december 2005 gekocht door de Vlaamse 
overheid, meer bepaald het Agentschap Natuur en Bos. Wij gaan er van uit dat deze instelling die 
het ecologische beheren of laten beheren van natuurgebieden als haar kerntaak heeft, de nodige 
stappen zal zetten om de bestemming van dit gebied effectief te realiseren, m.a.w. het gebied 
saneren en inrichten. De gemeente zal in dat verband het Agentschap Natuur en Bos naar haar 
intenties vragen. Wat het wildcrossen betreft verwijs ik samen met u naar de inspanningen die 
reeds werden verricht om het wildcrossen tegen te gaan. Aan de politiezone Midow zal gevraagd 
worden de inspanningen verder te zetten. 

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

 
   12   Bijkomend punt 10 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 20 juni 2007 

Brandweer 

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

Hoeveel heeft de gemeente Ingelmunster de laatste twee jaar in buitengewone dienst 
gebudgetteerd voor de lokale brandweer? 
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