
Zitting Gemeenteraad van 27 januari 2009 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Schepen-
Voorzitter - Luc Vandekerckhove, 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 Marcel Dendauw, schepen, is verontschuldigd voor deze zitting. 
 
Naar aanleiding van de schokkende gebeurtenissen die zich voordeden op vrijdag 23 januari 2009 
in Sint-Gillis-Dendermonde, vraagt de heer Voorzitter om een minuut stilte in acht te nemen uit 
respect en medeleven voor de slachtoffers en hun families. 
 
De heer Voorzitter vraagt verder of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Er 
worden geen opmerkingen geformuleerd. 
 

OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

1       Leningprogramma voor het dienstjaar 2008 - 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 “Leningprogramma 
voor het dienstjaar 2008 ” een bestek werd opgemaakt door de Financiële dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Leningprogramma 
voor het dienstjaar 2008 ” wordt geraamd op € 294.033; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
algemene offerteaanvraag; 

BESLUIT: eenparig  



artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor de opdracht met als 
voorwerp “Leningprogramma voor het dienstjaar 2008 ”, opgesteld door de 
Financiële dienst. 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 € 294.033. 

artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene 
offerteaanvraag. 

 
2       Goedkeuring retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties, 
aanpassing van de beslissing van 16 december 2008 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 18 december 2007, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Gelet op de beslissing van 16 december 2008; 

Overwegende dat na telefonisch contact met de bevoegde diensten van het 
Administratief Toezicht, gevolgd door een e-mailbericht van 16 januari 2009, bleek dat het 
reglement aangepast moet worden op basis van vormfouten; 

Overwegende dat met een retributie voor te presteren diensten, de reële kost wordt 
aangerekend die nodig is om deze diensten te kunnen presteren; 

Overwegende dat deze te presteren diensten gezien moeten worden als taken en 
opdrachten die het gemeentebestuur uitoefent op last van hogere overheden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 43; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de beslissing van 16 december 2008 wordt aangepast als volgt; 

Overwegende dat de fractie van De Brug tegen dit voorstel wensen te stemmen; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 6 stemmen nee 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2009 een retributie geheven op het afleveren van documenten en inlichtingen 
inzake stedenbouw: 

a. op administratieve afhandeling van stedenbouwkundige aanvragen voor 
technische werken, terreinaanlegwerken of aanvragen waarvoor een 
eenvoudige dossiersamenstelling volstaat overeenkomstig besluit van de 
Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de dossierstelling van de 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning: 30,00 euro per 
aanvraag. 

b. Op administratieve afhandeling van stedenbouwkundige aanvragen met een 
uitgebreide dossiersamenstelling overeenkomstig besluit van de Vlaamse 
regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning: 50,00 euro per 
aanvraag, vermeerderd met 25,00 euro per bijkomende 
woongelegenheid. 

c. Op de administratieve afhandeling van verkavelingsaanvragen: 50,00 euro 
per aanvraag, vermeerderd met 50,00 euro per lot in de verkaveling. 

d. Op de administratieve afhandeling van aanvragen tot verkavelingswijziging: 
25,00 euro, vermeerderd met 50,00 euro per lot indien bijkomende 
loten ten opzichte van de oorspronkelijke verkaveling worden 
toegevoegd. 

e. Voor de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige attesten in de 
zin van het decreet van 18 mei 1999, artikel 135 § 2, of planologische 
attesten in de zin van artikel 145ter van het decreet van 18 mei 1999, 
gewijzigd door het decreet van 26 april 2000, artikel 136: 25,00 euro per 
aanvraag. 



 

 

f. Op de organisatie van bekendmakingen bij bouwaanvragen en 
verkavelingsaanvragen: de werkelijk gemaakte kosten voor de 
(aangetekende) zendingen. 

g. Op het afleveren van vastgoedinformatie: 

2. 60,00 euro per aanvraag naar alle vereiste vastgoedinformatie 
betreffende één volledig dossier. Éen dossier is alle noodzakelijke 
informatie betreffende één perceel of verschillende percelen aan 
elkaar grenzend en in handen van dezelfde eigenaar. 

3. 25,00 euro per aanvraag naar één type vastgoedinformatie. 

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het indienen van het dossier. 

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering geschieden, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 94 van het gemeentedecreet. 

artikel 2: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2009 een retributie geheven op het afleveren van administratieve stukken: 

De bedragen van de retributie zijn als volgt vastgesteld: 
1. Afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen voor 

vreemdelingen: 11,00 euro; 
 Afgifte reispassen: 5,00 euro 

De afgifte van een reisdocument aan een minderjarige geschiedt kosteloos (KB 
van 5 september 2001); 

 Trouwboekjes (met inbegrip van de taks voor het huwelijksgetuigschrift in het 
boekje aangebracht): 22,00 euro; 

 Afleveren pasjes kinderen jonger dan 12 jaar, dienstig voor buitenland: 1,50 
euro; 

artikel 3: Voor de afgifte van identiteitskaarten aan onvermogenden wordt geen retributie 
geëist. 

artikel 4: De retributie moet bij het afleveren van het stuk contant worden betaald, tegen 
afgifte van een vignet of kwitantie. 

artikel 5: De beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2007 houdende belasting op 
de afgifte van administratieve stukken voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 
wordt opgeheven. 

artikel 6: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
3       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten 

De Raad, 
Gelet op artikel 162, §2 tot en met 4 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006; 

Overwegende dat geringe dagontvangsten ontvangsten zijn waarbij de inning 
samenvalt met de vaststelling van het in te vorderen recht (bijv. de verkoop van huisvuilzakken, 
afgifte administratieve stukken, …); 

Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt waaronder 
personeelsleden van de gemeente kunnen worden belast met de inning van geringe 
dagontvangsten; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 162, §2 van het Gemeentedecreet, de 
gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder zijn gezag staan, belasten met de inning van 
geringe dagontvangsten; 

Overwegende dat geringe dagontvangsten zoveel als mogelijk moeten beperkt worden 
door gebruik te maken van elektronische betaalmiddelen (overschrijving, betaalterminal, proton); 

Gelet op de maatregelen die het gemeentebestuur reeds genomen heeft om geringe 
dagontvansten zoveel als mogelijk te beperken; 



 

 

Overwegende echter dat geringe dagontvangsten niet volledig uit te sluiten zijn; 

Overwegende dat, in dit geval, de gelden in de kas beperkt moeten blijven en er, 
bijgevolg, een doorstorting naar de gemeentekas moet gebeuren op regelmatige tijdstippen of bij 
het bereiken van een bepaald bedrag; 

Overwegende dat de kasgelden op een veilige wijze bewaard moeten worden; 

Gelet op het ontwerp van reglement als bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het reglement Geringe dagontvangsten wordt goedgekeurd. 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 15 januari 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

REGLEMENT 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: REGLEMENT INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER PERSO-
NEELSLEDEN KUNNEN WORDEN BELAST MET DE INNING VAN GERINGE DAGONTVANGSTEN 

REGLEMENT GERINGE DAGONTVANGSTEN  

1. BEGRIP GERINGE DAGONTVANGSTEN 

 

Het betreft het innen van kleine geldsommen in omstandigheden die noodzakelijk 
zijn voor een normaal functioneren van de diensten en waarvan de schuldenaar 
niet vooraf kan worden aangeduid. 

 

2. REKENPLICHTIGEN VAN DAGONTVANGSTEN, REKENPLICHTIGE 
VAN DE GEMEENTEKAS EN VERVANGENDE PERSONEELSLEDEN 

 

§1 - Het personeelslid/vervangend personeelslid, belast met de inning van geringe 
dagontvangsten, wordt rekenplichtige van dagontvangsten genoemd. 

§2 - Het personeelslid/vervangend personeelslid, belast met de inning van geringe 
dagontvangsten enerzijds en de centralisatie van de inning van geringe dagont-
vangsten anderzijds, wordt rekenplichtige van de gemeentekas genoemd. 

§3 - Vervangende personeelsleden treden enkel op indien dit vereist is om de con-
tinuïteit van de werking van de dienst te kunnen garanderen. 

§4 - Met de term rekenplichtige(n) wordt zowel de rekenplichtigen van dagont-
vangsten als de rekenplichtige van de gemeentekas bedoeld. 
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3.  BEVOEGDHEID VOOR INNING DAGONTVANGSTEN 

 

Een rekenplichtige is enkel bevoegd voor de inning van geringe dagontvangsten en 
mag de ontvangen bedragen niet aanwenden voor het doen van uitgaven, ook niet 
in het kader van de verleende provisies. 

 

4. AANDUIDING REKENPLICHTIGEN EN VERVANGENDE PERSO-
NEELSLEDEN 

 

§1 - De rekenplichtigen, evenals de vervangende personeelsleden, worden door de 
secretaris aangeduid overeenkomstig artikel 162 §2 van het Gemeentedecreet. 

§2 - Per dienst kan slechts één rekenplichtige van dagontvangsten worden aange-
duid. Voor elke rekenplichtige van dagontvangsten kunnen meerdere vervangende 
rekenplichtigen van dagontvangsten worden aangeduid. 

§3 - Voor de gemeente kan slechts één rekenplichtige van de gemeentekas worden 
aangeduid. Voor de rekenplichtige van de gemeentekas kan slechts één vervan-
gende rekenplichtige van de gemeentekas worden aangeduid. 

§4 - Bij aanduiding ontvangt elke rekenplichtige, echter niet de vervangende per-
soneelsleden, een bedrag onder de vorm van wisselgeld om teruggave te kunnen 
doen bij de inning van dagontvangsten. Dit bedrag wordt voor elke rekenplichtige 
vastgesteld door de secretaris. 

 

5. VERANTWOORDING EN BEWARING VAN ONTVANGSTEN DOOR DE 
REKENPLICHTIGE 

 

§1 - De rekenplichtige verantwoordt de inning van de geringe dagontvangsten 
door, minstens, de wekelijkse inschrijving van de totale ontvangsten in een kas-
boek, volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder. 

§2 - De eerste inschrijving in het kasboek betreft het bedrag dat elke rekenplichti-
ge bij aanduiding ontvangt onder de vorm van wisselgeld, zoals bepaald in artikel 4 
§4. 

§3 - De inschrijving in het kasboek wordt door de rekenplichtige bevestigd door het 
plaatsen van een handtekening naast het bedrag van de dagontvangsten. 

§4 - Alle beschikbare bewijsstukken ter verantwoording van de dagontvangsten 
worden door de rekenplichtige bewaard en per dag geklasseerd. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een kasregister worden de bewijsstukken door dit systeem 
aangeleverd. 

§5 - De ontvangen bedragen worden door de rekenplichtige bewaard in een af-
sluitbare geldkluis of geldkist. Buiten de loketuren dient deze kas opgeborgen in 
verzekerde bewaring. 

§6 - Het bedrag dat een rekenplichtige van dagontvangsten bij zich mag bewaren, 
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wordt bepaald door de secretaris, met een maximumbedrag van 2.000,00 euro. 

§7 - Het bedrag dat de rekenplichtige van de gemeentekas bij zich mag bewaren, 
wordt bepaald door een beslissing van de secretaris, met een maximumbedrag van 
5.000,00 euro. 

§8 - De rekenplichtige controleert de eventuele overschrijding van dit maximum-
bedrag. 

 

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REKENPLICHTIGE 

 

Elke rekenplichtige is verantwoordelijk voor het beheer van zijn kas en de bewaring 
van ontvangen bedragen en bewijsstukken. De rekenplichtige verifieert minstens 
wekelijks de overeenstemming tussen het kasboek en de bewaarde gelden in de 
geldkist of geldkluis. 

 

7. CENTRALISATIE VAN DE INNINGEN 

 

§1 - De dagontvangsten worden door de rekenplichtigen van dagontvangsten 
overgedragen aan de rekenplichtige van de gemeentekas, minstens één maal per 
week, volgens de onderrichtingen van de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§2 - De omvang van het gedeponeerde bedrag wordt door de rekenplichtige van 
dagontvangsten zelf bepaald, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5. De 
rekenplichtige van dagontvangsten bewaart de bewijsstukken van overdracht aan 
de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§3 - Indien een rekenplichtige van dagontvangsten vaststelt dat het maximumbe-
drag dat hij bij zich mag bewaren is overschreden, moet onverwijld een overdracht 
gebeuren aan de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§4 - De rekenplichtige verantwoordt alle gedeponeerde bedragen door de opmaak 
van een nauwkeurige invorderingsstaat, volgens de onderrichtingen van de financi-
eel beheerder. Deze staat wordt rechtstreeks overgemaakt aan de rekenplichtige 
van de gemeentekas. Bij deze staat wordt, in voorkomend geval, het verslag toe-
gevoegd waarvan sprake in artikel 10, §3. 

§5 - De rekenplichtige van de gemeentekas brengt, minstens één maal per week, 
de inhoud van de gemeentelijke kas naar de bank. 

 

8. VERWERKING IN DE BOEKHOUDING 

 

De verantwoordelijke voor de boekhouding zorgt, onder verantwoordelijkheid van 
de financieel beheerder, voor de boekhoudkundige verwerking van de inning van 
de geringe dagontvangsten op basis van de invorderingsstaat, opgesteld door de 
rekenplichtigen, en de bewijsstukken van overdracht aan de rekenplichtige van de 
gemeentekas. 

 

9. CONTROLE DOOR FINANCIEEL BEHEERDER 

 

De financieel beheerder, of onder zijn verantwoordelijkheid een door hem aange-
stelde persoon, controleert minstens eenmaal per jaar de kasboekhouding en de 
geldvoorraad van de rekenplichtigen, conform artikel 162, §3 van het Gemeente-
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decreet. 

 

10. VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR EEN REKENPLICHTIGE 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil wordt dit op duidelijke en gepaste wijze inge-
schreven in het kasboek van de rekenplichtige. 

§2 - Deze inschrijving wordt door de rekenplichtige bevestigd door het plaatsen 
van een handtekening naast het bedrag. 

 

11. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR DE 
REKENPLICHTIGE VAN DAGONTVANGSTEN WAARBIJ HET VER-
SCHIL NIET VOORTKOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil tussen de ontvangsten en de bewijsstukken 
en het verschil niet voortkomt uit diefstal of verlies wordt op het moment van de 
overdracht van de dagontvangsten aan de rekenplichtige van de gemeentekas door 
de rekenplichtige een verslag opgesteld ter duiding en motivering van het verschil. 
De rekenplichtige van dagontvangsten bezorgt dit verslag rechtstreeks aan de re-
kenplichtige van de gemeentekas. 

§2 - Het verslag, overeenkomstig §1 opgesteld door de rekenplichtige, wordt door 
de rekenplichtige van de gemeentekas overgemaakt aan de secretaris. Een af-
schrift van dit verslag wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

 

12. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR RE-
KENPLICHTIGE WAARBIJ HET VERSCHIL (TEKORT) VOORTKOMT 
UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Indien een rekenplichtige vaststelling doet van diefstal of verlies van gelden in 
zijn kas worden de secretaris en de financieel beheerder onverwijld op de hoogte 
gebracht van de diefstal of het verlies. 

§2 - Bij diefstal of vermoeden van diefstal is onmiddellijke aangifte bij de politie 
verplicht. 

§3 - De secretaris neemt de nodige bewarende maatregelen. De financieel beheer-
der gaat over tot de verificatie van de kas en het vaststellen van het bedrag van 
diefstal of verlies. De financieel beheerder stelt van deze verificatie en vaststelling 
een proces-verbaal op, dat wordt toegevoegd aan een verslag dat wordt opgesteld 
door de rekenplichtige waarin de omstandigheden van de diefstal of het verlies 
worden toegelicht. 

 

13. INWERKINGTREDING 

 

Dit besluit treedt in werking per 1 februari 2009. 

 

 



 

 

OCMW 

4       Goedkeuring wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW 
voor het dienstjaar 2008 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2008 
houdende wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget voor het dienstjaar 2008 van 
het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging in overeenstemming is met de financiële 
meerjarenplanning van het OCMW; 

Overwegende dat de wijziging aan het exploitatiebudget ter kennisgeving aan de 
gemeenteraad meegedeeld moet worden; 

Overwegende dat de wijziging aan het investeringsbudget ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad meegedeeld moet worden; 

Overwegende dat de fractie van het Vlaams Belang zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Kennis te nemen van de wijziging van het exploitatiebudget voor het dienstjaar 
2008 van het OCMW. 

artikel 2: De wijziging van het investeringsbudget voor het dienstjaar 2008 van het OCMW 
goed te keuren. 

artikel 3: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan het OCMW. 

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

 
5       Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2009-2011 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2009 van het OCMW 
 
De heer Verstraete, schepen en Voorzitter van het OCMW verstrekt volgende toelichting in verband 
met dit punt op de agenda. 
 
De werkingskosten van het OCMW bedragen 6.140.758 euro, waarvan 53% besteed wordt aan 
bezoldiging van het OCMW-personeel. De werkingsopbrengsten bedragen 5.064.641 euro. Het 
resultaat in gewone activiteit geeft dus een negatief saldo van 1.040.928 euro. 
De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 825.000 euro, wat neerkomt op een last per inwoner van 
77,49 euro. Uit het Gemeentefonds ontvangt het OCMW, los van de gemeentelijke dotatie nog 
82.000 euro, die projectmatig wordt aangewend. 
Deze aanwending voor 2009 gaat naar: 
studie bejaardenwoningen en pastorie   
Bijdrage aan Huisvestingsdienst Regio Izegem : 
Bijdrage Regionaal Sociaal Verhuurkantoor  
Bijkomende tewerkstelling art 60  
 
De belangrijkste investeringen voor 2009 zijn: 

- vervangen servers ICT; 
- afwerking doorgangswoning Weststraat; 
- ereloon ontwikkeling projecten; 
- uitbouw veranda Ermitage; 

De financiering van deze investeringen gebeurt zonder leningen, maar met subsidies van de 
gemeente, de federale overheid en derden (Ermitage). 
 
Graag geef ik nog wat toelichtingen bij een aantal items. 
Voor de Thuisdiensten, waaronder de dienst Gezinshulp, de dienst Maaltijden, Dienstencheque, 
Poetsdienst en Bejaardenwoningen draagt het OCMW 100.381 euro bij. 



 

 

In de dienst Gezinshulp ontvingen wij de goedkeuring voor extra 3.000 uren subsidiering bovenop 
de bestaande 10.000 uren die reeds waren toegekend. 
Deze diensten kosten ons enerzijds geld, maar zorgen anderzijds voor grote besparingen doordat 
veel bejaarden langer in eigen omgeving kunnen blijven. Dit is hierbij de belangrijkste doelstelling. 
De dienst Dienstencheque is een heel groot succes en telt ongeveer 50 werknemers in 
samenwerking met de PWA. 
In de Sociale dienst besteden wij aan steun voor de opvang van asielzoekers 350.000 euro en voor 
medische kosten 30.000 euro. Deze uitgaven worden volledig gedekt door federale subsidies. De 
opvang gebeurt in 9 woningen, kleinschalig en verspreid over de gemeente. Momenteel is er plaats 
voor 52 asielzoekers. 
Aan leefloon wordt 152.000 euro besteed. De economische crisis zal ongetwijfeld een stijging van 
het aantal leefloners met zich meebrengen. Via tijdelijke tewerkstelling met artikel 60 proberen wij 
de mensen opnieuw een goede attitude aan te leren om opnieuw in het reguliere circuit werk te 
vinden. Ik kan benadrukken dat er door onze maatschappelijk werkers hierbij bijzondere 
inspanningen worden geleverd. Een groot deel leefloners bestaat uit jongeren .De reden hiervoor 
(in Ingelmunster althans) is dat dit meestal studenten zijn uit kansarme gezinnen. Deze krijgen 
onder bepaalde voorwaarden leefloon toegekend. Op die manier krijgen zij de kans om verder te 
studeren en een diploma te behalen, wat hen betere vooruitzichten biedt naar een goede job. 
Hierbij hanteert de sociale dienst een driemaandelijkse evaluatie met de betrokken school. Het 
studiejaar mag slechts éénmaal worden overgedaan, waardoor wij wat extra druk leggen op hun 
motivatie. De bekomen schoolresultaten zijn in de meeste gevallen heel positief. 
Momenteel zijn er in Ingelmunster een 22 tal leefloners waarvan 13 studenten. 
De Ermitage is en blijft voor onze bejaardenzorg het kloppend hart, zowel naar woonzorg als naar 
sociaal contact en ontspanning. Daarom zijn wij van plan om de cafetaria uit te breiden met een 
veranda als voltooiing na de moderniseringswerken aan keuken, inrichting en infrastructuur. 
In de Sociale Dienst zorgen 8 voltijdse maatschappelijk werkers ervoor dat mensen er in slagen om 
hun eigen inkomen te verwerven. Hierdoor worden ze uit hun sociaal isolement gehaald, wat 
kostenbesparend werkt naar de belastingbetaler toe, maar het zorgt wel voor een hogere 
werkbelasting van het personeel. 
Er zijn in ons Sociaal Huis handen te kort om aan budgetbeheer, budgetbegeleiding en collectieve 
schuldenbemiddeling te doen en de toekomst ziet er, wat dit betreft, niet goed uit. 
De behandeling van asielzoekers en steeds meer opdrachten van de hogere overheid (bijv. 
stookolietoelage met drie wijzigingen aan de toekenningsvoorwaarden in één jaar) zetten onze 
diensten constant onder druk. 
In de Dienst rechtshulp maken wij deel uit van de regionale dienst, georganiseerd door het OCMW 
van Roeselare. Aan deze dienst zijn 2 juristen verbonden die advies bieden en aan bemiddeling 
doen met, onder andere, zitdagen in het Sociaal Huis. Dossiers collectieve schuldbemiddeling 
worden daar onderzocht en, zo mogelijk, volledig behandeld en afgewerkt. 
 
De uitbreiding van de categorie zorgverstrekkers zorgde voor een verdrievoudiging van aanvragen 
en uitkeringen van de waarderingstoelage, met dank aan al deze mensen die thuis voor 
hulpbehoevenden zorgen. 
 
Er wordt gewaakt over een zo nauw mogelijke samenwerking met de gemeente in diensten, in 
personeel, machines en accommodatie.  
Voor de huisvesting is er de samenwerking met de HRI in de premietoekenning, het sociaal 
verhuurkantoor en de behandeling van leegstand en verwaarlozing. Anderzijds zorgt onze eigen 
dienst logistiek voor onderhoud en uitbouw van het eigen patrimonium. 
 
Het OCMW van Ingelmunster telt nu ongeveer 135 medewerkers. Hierdoor staat het OCMW in de 
top 5 van de grootste werkgevers op de gemeente. Een nieuw personeelsbehoeftenplan, nadat de 
rechtspositieregeling en het nieuw OCMW-decreet zijn gekend, zal dit jaar worden opgemaakt. 
 
Beste collega’s, 
Ik kan u bekennen dat ik trots ben om met zo een ploeg gemotiveerde en sociaal ingestelde 
mensen te mogen werken en wil deze kans aangrijpen om hen te bedanken samen met de 
voltallige raad van het OCMW. 
In het sociaal huis wordt hard gewerkt met een hart voor de mensen. Het is echter ook een plaats 
waar soms harde beslissingen moeten worden genomen. Dank zij het nooit aflatend werk van de 
medewerkers en de vele vrijwilligers wordt er veel leed bespaard en behouden de mensen de 
mogelijkheid een leven te leiden dat zij ook verdienen. 
 

De Raad, 



 

 

Gelet op de toelichting van de heer Verstraete, voorzitter van het OCMW; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad stelt het meerjarenplan 2008-2010 vast. 

artikel 1: De Raad neemt akte van het budget 2008. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 29 december 2008 

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 

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

De vraag wordt gesteld of er interesse zou bestaan voor het oprichten van een zogenaamd 
Autonoom Gemeentelijk bedrijf Energiebesparing om als doorgeefluik te functioneren, m.a.w. als 
gemeentelijk entiteit die nodig is voor het toetreden tot het Fonds der Reductie van de Globale 
Energiekost. Aldus kunnen project worden verwezenlijkt die als doel hebben de globale energiekost 
in particuliere woningen te verminderen, met als bijzondere doelgroep de meest behoeftige 
gezinnen. 
Ingelmunster doet nu reeds dingen die goed zijn in de vorm van premies en subsidies om de 
mensen hun woning energie-zuiniger te maken. Echter de uiteindelijke, ware kosten van die 
ingrepen liggen voor veel mensen te hoog. Dit is natuurlijk meest het geval voor de minst-
kapitaalkrachtigen. Wat zien we nu gebeuren? De betere klasse kan zich de groot-kost van bijv. 
zonnepanelen permitteren, alsook degelijke isolatie, dubbel glas, enz. Krijgt men daar dan nog een 
gemeentelijke ondersteuning voor, dienen later veel minder energiekosten te worden betaald. Heel 
goed meegenomen dus. 
Daarentegen kunnen de minder-begoede inkomens de grote kost, zelfs al is die kleiner door een 
eventuele subsidie, toch onmogelijk betalen, waardoor we stilaan tot een algemene toestand 
komen dat de sociaal zwaksten van onze gemeente ook in de minst kwalitatieve huizen wonen, 
tevens de grootste energiekost hebben en ook nog eens de meest vervuilende. 
Daarom wordt het hoger beschreven punt voorgesteld. Laat ons de mogelijkheid onderzoeken om 
toe te treden tot het Fonds, als het echt menens is voor de gemeente om de energiekosten te 
verminderen voor de meest kwetsbaren uit onze gemeente, als de opwarming van de aarde voor 
de gemeente een strijdpunt is en ook de werkgelegenheid. 
Het zal de gemeente uiteindelijk weinig kosten. Particulieren lenen enkel geld van de gemeente, 
die het op haar beurt verkrijgt van het Fonds RGE. Ingelmunster dient dus enkel als doorgeefluik. 
De intrest bedraagt momenteel 2%. Veelal valt deze zelfs weg voor de kleine verdieners. Men 
wordt immers geacht intrest aflossingen te doen met de jaarlijkse uitsparingen op de 
energiefactuur. De betaaltijd wordt, behoudens uitzonderingen, berekend op 5 jaar. 
Het besef is er dat dit weer veel moeite en werk zou vergen voor de gemeente en het OCMW, als 
die bereid zijn om mee te werken. Maar zou het niet de moeite lonen? Is dit niet het best denkbare 
initiatief om aan het ‘jaar van de armoede’ te beginnen? En het leefmilieu dan? Er zijn al te veel 
woorden aan verspild, maar echte daden zijn zelden waar te nemen. Is dit echt niet te overwegen? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De vraag van raadslid Vanacker betreft de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf dat zou 
optreden als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Deze lokale 
entiteit zorgt voor kredietverstrekkingen voor verbouwingen om het energieverbruik te laten dalen. 
Eigenlijk treedt de gemeente dus op als een tussenschakel tussen het Fonds en de particulieren. De 
federale overheid stelt kapitaal ter beschikking dat de gemeente kan uitlenen aan verbouwers. Het 
principe is dat de lening terugbetaald wordt door de mindere energie-uitgaven van de verbouwer. 
Deze goedkope leningen zijn vooral gericht op de minst welvarenden. 
Belangrijk element hierin is wel dat 95% van het risico bij de gemeente komt te liggen. De 
gemeente moet zich immers borg stellen voor de toegekende leningen. Uit de voorwaarden van het 
beheerscontract van dit Fonds blijkt echter meteen dat een autonoom gemeentebedrijf voor 



 

 

Ingelmunster deze taak niet kan uitvoeren omdat, ten eerste, het inwonersaantal (< 25.000 
inwoners) van Ingelmunster te klein is en, ten tweede, er, voor zover gekend, nog geen 
bovengemeentelijke initiatieven in de regio zijn. Een ander, niet te verwaarlozen, element betreft 
de verantwoordelijkheid. De Federale overheid is weliswaar bereid om kredieten te verstrekken via 
de gemeente, maar de borgstelling en verantwoordelijkheid, om de uitgeleende kredieten terug te 
betalen, komt ten laste van de gemeenten, waardoor dit zeer risicovol kan zijn voor de 
gemeentefinanciën. Dit voor ogen zal dit voorstel voorlopig niet worden overwogen. Het dossier zal 
echter van nabij worden opgevolgd, zowel vanuit het OCMW, het Midwestoverleg, de HRI en de 
provincie West-Vlaanderen. 
Meer heil daarentegen wordt verwacht in de aangepaste subsidiëringsmogelijkheden voor de 
verbetering van woningen via de Huisvestingsdienst Regio Izegem. De aanpassing waarbij een 
gemoduleerde ondersteuning wordt voorzien, is specifiek gericht op de minst welvarenden die 
aldus de mogelijkheid krijgen de vermelde investeringen aan hun woning te doen. 

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

 

 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 20 januari 2009 

Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 

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

Niet alleen de federale overheid voorziet subsidies voor het bevorderen van de culturele, sociale en 
sportieve participatie van OCMW-gebruikers. Ook op het Vlaamse niveau is er een decreet 
(participatiedecreet) dat subsidies voorziet voor het bevorderen van de vrijetijdsparticipatie van 
personen in armoede. Deze Vlaamse subsidies kunnen door de gemeente, het 
samenwerkingsverband van gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie gebruikt worden 
voor de financiering van de deelname aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en -verenigingen door 
personen in armoede. Ook de ondersteuning en financiering van “social-profit-initiatieven” van of 
voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk of cultureel vlak kan met deze subsidies 
gebeuren. 
Om in 2009 deze subsidies te kunnen ontvangen, moesten ze uiterlijk op 1 oktober 2008 worden 
aangevraagd. Het uitvoeringsbesluit bij dit decreet voorziet evenwel dat de aanvragende gemeente 
of het samenwerkingsverband van gemeenten zelf minstens het dubbele van de jaarlijkse subsidie 
inbrengt. Minstens de helft van dat bedrag moet worden ingebracht door de betrokken OCMW ‘s. 
Alle gemeenten hebben een brief gekregen van de Vlaamse overheid waarin hun is meegedeeld op 
welk bedrag zij aanspraak kunnen maken. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal 
“WIGW’s” (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) en het aantal RMI-gerechtigden 
(rechthebbenden op maatschappelijke integratie). 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Heeft Ingelmunster reeds ingespeeld op de mogelijkheid om deze subsidies te bekomen? Zo ja, 
welk bedrag werd er voorzien en/of aangevraagd? Indien niet, waarom niet? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis van Ingelmunster hebben eigenlijk al een langere traditie 
in het streven om de participatie van minder begoeden aan het verenigingsleven van Ingelmunster 
(sport, jeugd en cultuur) te bevorderen. In het verleden ontving het OCMW meermaals daarvoor 
financiële steun van de hogere overheid. Echter in de loop van 2007 heroriënteerde de hogere 
overheid zijn ondersteuningsbeleid. Dit mondde uit in het decreet van 18 januari 2008 dat u 
aanhaalt. Concreet betekende dit dat een voorheen federaal subsidiëringskanaal (toekennen 
subsidiebedrag zonder veel voorwaarden) werd vervangen door een Vlaamse subsidie (hier 
weliswaar gekoppeld aan bijkomende voorwaarden inzake wijze van besteding en 
koppelfinanciering, m.a.w. voor elke euro die de gemeente ontvangt moet ze kunnen aantonen dat 
ze twee euro hiervoor uitgeeft). 
De modaliteiten voor subsidiëring ontving de gemeente op 28 juli 2008 (o.a. het schrijven van 
beleids- en actieplan en subsidies kunnen worden aangevraagd tegen 1 oktober van elk jaar). De 



 

 

heroriëntering van dit ondersteuningsbeleid van de hogere overheid viel ondertussen samen met 
de start van het uitwerken van speerpunt 3 van het meerjarig beleidsplan, Dienst Vrije Tijd met 
een gezicht. Bij de redactie van het actieplan voor de culturele sector dat in de gemeenteraad van 
december 2008 werd goedgekeurd werd de deelname aan het Participatiedecreet opgenomen. Voor 
een ondersteuning in 2009 was de deadline van 1 oktober 2008 voor het indienen van de 
subsidieaanvraag te scherp. Inmiddels zijn wel de voorbereidingen gestart om tegen 1 oktober van 
dit jaar wel een aanvraag voor ondersteuning te realiseren, in overleg met het Sociaal Huis. 

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 20 januari 2009 

CO-controles 

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

Jaarlijks komen in Vlaanderen naar schatting 100 mensen om ten gevolge van CO-vergiftiging. Het 
betreft hier bijna uitsluitend mensen die in oudere woningen wonen die bevangen worden door CO-
uitwasemingen van kachels of van waterverwarmingstoestellen in slecht verluchte badkamers. 
Er zijn tal van maatregelen mogelijk om het aantal slachtoffers van CO-vergiftiging terug te 
dringen. Algemene preventiecampagnes blijken in ieder geval niet voldoende te zijn. Het feit dat 
systematische verwittigingen door de media telkens er CO-gevaar is, maar weinig resultaat 
boeken, is precies omdat de slachtoffers er meestal van overtuigd zijn dat hun 
verwarmingsinstallatie volledig in orde is. De enige manier om het aantal slachtoffers van deze 
‘stille doder’ op korte termijn terug te dringen, is de systematische controle van de risicowoningen. 
Aangezien het vrijwel uitsluitend om minderbedeelden gaat, menen wij dat de kosten voor zo een 
controle moeten worden gedragen door de overheid. In sommige gemeenten worden dergelijke 
systematische controles uitgevoerd door de brandweer. 
Bij navraag bij onze brandweer blijkt inderdaad dat er gratis controles worden uitgevoerd als er bij 
ziekenhuisopname blijkt dat de inwoners tekenen van CO-vergiftiging vertonen. Preventief wordt 
dus niet gecontroleerd, zo meen ik toch begrepen te hebben. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Heeft de gemeente en in het bijzonder het OCMW-Ingelmunster zo een systeem waarbij de 
brandweer systematisch risicowoningen bezoekt van minderbehoeden waarbij CO-gevaar dreigt? 
Zo nee, overweegt het OCMW-ingelmunster een gratis controlesysteem voor CO-vergiftiging op te 
zetten? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Bij de brandweer van Ingelmunster en het OCMW Ingelmunster is er geen systeem waarbij er 
systematisch woningen worden bezocht in het kader van een inspectie op CO-gevaar. Er worden 
enkel metingen uitgevoerd op medische vraag, dit kan via de huisarts, via de Dienst 100 of op 
vraag van de bewoners zelf. De CO-metingen die nu gebeuren op aanvraag zijn steeds gratis. Het 
uitwerken van een systeem om preventief CO-metingen te gaan uitvoeren is niet haalbaar, omdat 
het CO-gevaar meestal in onverwachte omstandigheden voorkomt. Daarbij komt nog dat het 
meten van CO niet eenvoudig is want bij het openen van deuren of ramen is het gevaarlijke gas 
zeer snel verdwenen. 
Naast de brandweer en het OCMW is ook de huisvestingsdienst van de Regio Izegem in deze 
problematiek betrokken partij, die zeer veel aandacht besteedt aan veiligheid en kwaliteit van de 
woningen. Dit gebeurt op twee manieren: 

- Ingelmunster voorziet een gemeentelijke premie voor wie zijn woning wil renoveren 
(recent is deze premie overigens grondig aangepast). 
Vóór aanvang van de werken gebeurt er steeds een controle door een technisch adviseur 
van de Huisvestingsdienst Regio Izegem, waar gemeente en OCMW sinds 2004 mee 
samenwerken. CO-onveilige toestanden kunnen op die manier vroeg gedetecteerd worden. 
Om een premie te kunnen verkrijgen moeten dergelijke gebreken sowieso weggewerkt 
worden. 



 

 

- Andere woningen met gebreken worden doorgaans gesignaleerd aan de medewerkster van 
de woonwinkel die werkzaam is in het OCMW. Dit kan zowel door de bewoner zelf gebeuren 
(zowel huurder als eigenaar), als door derden (waaronder bvb. brandweer) die een 
vermoeden hebben of weten dat er gevaar is in een bepaalde woning. Op basis hiervan 
wordt steeds een controle uitgevoerd door een technisch adviseur van de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem. Deze controles zijn gratis. Indien nodig wordt de 
eigenaar van de woning aangeschreven om de nodige werken te verrichten. In de meest 
extreme gevallen kan de burgemeester een woning onbewoonbaar verklaren. Dan wordt er 
in overleg met alle betrokkenen uitgekeken naar een andere huisvesting voor de bewoner, 
o.m. via tijdelijke opvang in een woning van het OCMW. 

Uiteraard worden hiermee niet alle woningen systematisch gecontroleerd, wat, zoals reeds 
aangehaald, praktisch moeilijk haalbaar is. De ervaring leert dat we door deze werkwijze toch veel 
probleemsituaties tijdig kunnen wegwerken. Trouwens deze werkwijze wordt toegepast in alle 
gemeenten waar de Huisvestingsdienst Regio Izegem werkzaam is (Izegem, Ingelmunster, 
Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke). 

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 20 januari 2009 

Hernieuwen rijbewijs 

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

Iedereen die een rijbewijs heeft of wenst, moet in principe vrij zijn van de ziektebeelden die 
vermeld zijn in de wettelijke medische “rijgeschiktheidscriteria”. Diabetes is één van die 
ziektebeelden. Dit betekent dat personen met diabetes hun rijbewijs moeten laten aanpassen tot 
een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur (gewoonlijk 3 of 5 jaar, ouder dan 50 jaar om de 3 
jaar). Aan het einde van elke geldigheidsperiode moet er een verlenging aangevraagd worden. De 
administratieve procedure verloopt via het gemeentehuis waarvoor steeds administratieve kosten 
worden aangerekend (11 euro). 
In de stad Sint-Niklaas is deze vernieuwing van een aangepast rijbewijs (om medische reden) sinds 
1 januari 2008 gratis. Voor personen met diabetes betekent dit dat ze enkel de eerste maal een 
aanpassing van hun rijbewijs moeten betalen. Dit geldt enkel voor mensen met een rijbewijs groep 
1 (particulier rijden). 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vraag. 
Overweegt het gemeentebestuur Ingelmunster het invoeren van een vrijstellingsregeling zoals in 
de Stad Sint-Niklaas? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentebestuur heeft niet de intentie om dergelijke vrijstelling te verlenen. Mochten er zich 
op dit punt problemen voordoen van financiële aard, dan kan er in betrokken geval steeds een 
onderzoek gebeuren door het Sociaal Huis. 

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 20 januari 2009 

Beleidsregels bij sneeuwval 

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



 

 

Eind vorig jaar werden wij verrast door overvloedige sneeuwval. Op de gewestwegen was de 
sneeuw behoorlijk geruimd voor het autoverkeer, de parallelle fietspaden soms goed vrij, soms 
volledig bedolven. Op de kleinere gemeentewegen die we aandeden, was het autoverkeer vaak 
moeilijker. Niettegenstaande de belangrijkste wegen makkelijk berijdbaar waren, dienden de 
voetgangers in vele straten (ook in het centrum) gebruik te maken van de straat in plaats van het 
voetpad, omdat die er spekglad bij lag. 
Uiteraard kan gesteld worden dat er meer burgerzin moet zijn en dat de mensen zélf het voetpad 
voor hun deur dienen te ontruimen, toch blijkt dit niet echt te werken, want zelfs voor de deur van 
enkele Schepenen werd de sneeuw niet weggehaald. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Welke beleidsregels worden hier gehanteerd? 
Welke middelen worden ingezet? 
Op welke wijze waakt u over veilig voetgangers- en fietsverkeer bij sneeuw en ijs? 
Wordt er gratis strooizout ter beschikking gesteld van bewoners van straten die moeilijk te 
bereiken zijn door de gemeentelijke strooidiensten? 
In de Izegemse gemeenteraad toonde men zich bereid om ook op het jaagpad (langs de vaart) 
preventief te strooien, maar opperde men dat dit zinloos is zolang men hiervoor geen akkoord 
heeft met Ingelmunster. Werd er ondertussen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het 
stadsbestuur van Izegem om ook het Ingelmunsters gedeelte van het jaagpad te voorzien van 
strooizout? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Bij sneeuwval wordt gestrooid met de strooiwagen volgens een ‘strooiplan’. Dit omvat alle 
hoofdwegen en wegen met een verbindend karakter in onze gemeente. Wegen met hoofdzakelijk 
ontsluitende functie worden gestrooid bij langdurige vorst of sneeuwval, bijvoorbeeld zoals recent 
het geval was. 
Wat de voetpaden betreft, wordt verwezen naar het Algemeen Politiereglement, waar aan de 
burger wordt gevraagd zijn of haar stoep sneeuwvrij te maken en te houden. De voetpaden voor 
gemeentegebouwen worden door de Technische Dienst opgevolgd. 
Inzake fietspaden: aanliggende fietspaden langs gemeentewegen worden mee gestrooid. De 
andere fietspaden liggen langs gewestwegen, wat de bevoegdheid is van AWV. 
Verder wordt geen gratis dooizout ter beschikking gesteld aan de burger. Dit is verkrijgbaar in 
diverse handelszaken. 
De vraag om het jaagpad te strooien is nieuw en in die zin was er zeker geen vraag of contact 
vanwege het stadsbestuur van Izegem. Het jaagpad is bovendien eigendom en bevoegdheid van 
W&Z, die dus ook voor het strooien zouden moeten instaan. Het jaagpad wordt weliswaar gebruikt 
door veel scholieren die in Izegem school lopen. We zullen dan ook bij W&Z aandringen om de 
nodige maatregelen te nemen als de omstandigheden dit zouden noodzaken. 

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 20 januari 2009 

Vragen naar aanleiding van de gemeenteraad van 16 december 2008 

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

Iedereen in dit politiek halfrond zal zich nog de legendarische marathon-vergadering van 16 
december jongsleden herinneren. Tijdens deze vergadering werden maar liefst 32 agendapunten 
behandeld, waaronder ook het loodzware budget. Die gemeenteraadszitting gaat bij het publiek de 
geschiedenis in als ‘de Barbary-gemeenteraad’ omdat ik daar toen op zowat ieder punt 
opmerkingen maakte en vragen stelde. Om die vergadering niet te gijzelen had ik de pap in de 
mond gegeven door op voorhand die vragen aan de diensten te bezorgen. Toch bleef de voorzitter 
van deze raad halsstarrig beweren dat hij die vragen niet ontvangen had en weigerde zelfs te 
antwoorden. Er werd me wel beloofd dat ik de antwoorden na de gemeenteraad zou ontvangen. 
Tot op heden zijn werden deze antwoorden nog steeds niet ontvangen! 



 

 

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Waarom kreeg ik vorige maand geen antwoord op vragen die betrekking hadden op de agenda? 
Waarom werd me beloofd een antwoord te bezorgen na die bewuste gemeenteraad, terwijl daar 
helemaal geen gevolg aan werd gegeven? 
Waarom werden er tijdens de gemeenteraadszitting van december zoveel agendapunten 
geagendeerd terwijl die perfect konden verschoven worden naar deze zitting? 
Denkt de meerderheid dat deze manier van handelen het debat binnen deze gemeenteraad gunstig 
beïnvloedt? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ik probeer steeds op een objectieve en correcte manier de debatten in deze gemeenteraad te 
leiden en te organiseren. Dit is ook het geval bij een gemeenteraad die betrekking heeft op het 
budget en die traditiegetrouw steeds een zeer uitgebreide dagorde heeft. Het schepencollege heeft 
in elk geval akte genomen van uw talrijke tussenkomsten op 16 december 2008, en de raad is 
daarna overgegaan tot de stemming over de agendapunten, en specifiek over het agendapunt met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2009. Op het merendeel van uw vragen staat het 
antwoord in het ontwerp van budget dat ter goedkeuring werd voorgelegd. Dit antwoord is 
uiteindelijk een beleidskeuze waarin de leden van deze raad van mening kunnen verschillen. 
Ook in de toekomst zal ik verder mijn best doen om de debatten op een objectieve en correcte 
manier te leiden. 

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 20 januari 2009 

Wissels in de gemeenteraad 

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

Na zowat een derde van deze legislatuur doen er in onze gemeente geruchten de ronde over 
eventuele wissels binnen de meerderheid. Zo vertelt men al jaar en dag dat Schepen Dendauw een 
stapje zal terugzetten om zo plaats te maken gemeenteraadslid Defour. Onlangs vernamen we ook 
uit onverdachte bron dat zelfs onze burgemeester tegen het einde van deze legislatuur zijn 
burgemeestersjerp zal doorgeven aan Schepen Vercruysse. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Kloppen deze geruchten? Wat zijn de redenen voor deze ‘wissels’? Indien deze geruchten waarheid 
zijn, wanneer zullen die wissels doorgevoerd worden? Worden collega’s Defour en Vercruysse nu al 
‘opgeleid’ voor hun nieuwe functie? Zijn er tijdens deze legislatuur nog wissels voorzien? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wat uw vragen betreft, kan er verwezen worden naar de artikels 45 en 59 van het 
Gemeentedecreet, waarin beschreven staat hoe het schepencollege wordt samengesteld uit de 
leden van de gemeenteraad. Dit artikel voorziet ook zeer duidelijk de werkwijze in het geval van 
voorziene wissels. Het gaat hier dus niet meer om geruchten maar om een wel omschreven 
procedure. We kennen immers allemaal gevallen van betwisting in andere steden of gemeenten, 
met betrekking tot wissels die mondeling werden afgesproken, maar als het zover kwam, niet 
werden nagekomen. 
In zitting van 2 januari 2007 van de gemeenteraad werd het huidig schepencollege samengesteld. 
In de akte van voordracht werd zeer concreet vermeld dat schepen Marcel Dendauw zitting zou 
hebben in het schepencollege in de eerste helft van de legislatuur (dus van 2 januari 2007 tot en 
met 31 december 2009) en mevrouw Ann Defour de tweede helft van de legislatuur, vanaf 1 
januari 2010. Verder werden geen wissels voorzien. U hebt op 2 januari 2007 ook kunnen 
vaststellen dat mijn akte van voordracht als burgemeester de ganse legislatuur betreft. Er is hier 
dus duidelijk geen sprake van geruchten, maar van een feitelijk gegeven waar u reeds kennis van 



 

 

zou moeten hebben sinds 2 januari 2007. Bij mijn weten was u immers aanwezig in deze 
gemeenteraad bij de installatie en hebt u kennis kunnen nemen van zowel de akte van voordracht 
van schepen Dendauw, van Mevrouw An Defour en van mijn akte van voordracht voor de volle 
legislatuur. 

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 21 januari 2009 

Speelbos 

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

Nu men volop bezig is met de planning van de dorpskernhernieuwing lijkt het wel alsof de plannen 
rond het speelbos veilig opgeborgen werden. Dit zal wellicht wel niet het geval zijn, maar de 
communicatie hierover naar de gemeenteraad toe is in ieder geval heel miniem. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Waarom deze radiostilte rond het dossier ‘speelbos’? 
Welke stappen zullen er concreet genomen worden om in 2009 het speelbos verder uit te bouwen? 
Wanneer zal het speelbos volledig afgewerkt zijn? 
Welke vergunningen waren er nodig voor de realisatie van dit speelbos en hoever staan we met de 
afhandeling van die documenten? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De verwerving van de nodige gronden is zo goed als gerealiseerd. De laatste akte wordt verwacht 
eind januari 2009. 
Wat het bodemdossier betreft, zijn de afspraken met Ovam voor het saneren van het historisch 
verontreinigde deel lopende. De afloop van dit dossier evolueert heel gunstig. Het 
uitvoeringsdossier werd inmiddels aanbesteed. Begin maart wordt een eerste fase uitgevoerd 
gevolgd door een eerste plantactie op 21 maart 2009. Het deel sanering en inrichting van fase 2 
volgt dan in de zomer, zodat in het najaar 2009, samen met Afdeling Natuur en Bos, de volledige 
aanplanting kan gedaan worden. 
De bouwvergunning voor het project werd verleend op 24 juli 2008. 
Ook inzake subsidiëring van dit initiatief zullen de gestelde doelen worden gehaald. Zo werd reeds 
een subsidie bekomen voor de aankoop van de gronden van de Minister van Ruimtelijke Ordening 
in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Ook de Provincie zal instaan voor een aanzienlijke en 
in tijd gefaseerde subsidie (2008-2009-2010) voor de inrichting, dit ter aanvulling van de project-
financieringsenveloppe vanuit de Samenwerkingsovereenkomst milieu van het Vlaamse gewest. 
Hier zullen de rechten van de gemeente Ingelmunster over een periode van 3 jaar worden ingezet. 
Er is ook een tegemoetkoming voor de aanplanting door ANB en voor de bodemsanering door 
OVAM. Afgelopen week nog werd een bijkomende subsidie van 5.000 euro bekomen voor 
plantgoed vanwege de Vereniging voor Bos in Vlaanderen in het kader van een brede Vlaamse 
boomplantactie. 
Er is dus zeer actief gewerkt in dit dossier en ik wil dan ook alle betrokken ambtenaren in de 
gemeente en van de externe diensten danken voor de goede vooruitgang in dit dossier. 

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 21 januari 2009 

Containers in de Wingerd 



 

 

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

Op maandag 1 september 2008 werden de eerste kleuters opgevangen in gemeenteschool De 
Wingerd. Door de aanpassingswerken van de school was men genoodzaakt om de leraarszaal en 
het zorglokaal onder te brengen in containers. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. 
Hoelang zullen die containers nog nodig zijn? 
Wat moet er nu nog precies veranderen aan de infrastructuur voordat de gemeenteschool volledig 
klaar is met de werken? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In het kader van het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning werd een aanvraag gedaan 
voor de bijkomende lokalen voor 5 jaar. 
Zoals u in de speerpunten van het meerjarig beleidsplan kunt zien, is het koesteren van ons 
patrimonium een zeer voorname zorg. Concreet voor het schoolgebouw staan dit jaar het 
vernieuwen van de verwarmingsketel, het vervangen van ramen en veiligheidswerken op het 
programma. Alle gebouwen worden nauwgezet opgevolgd en jaarlijks worden de nodige 
investeringen vastgelegd. 

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 21 januari 2009 

Kunstwerk op rotonde 

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

Momenteel staat er in het gemeentehuis een miniatuur van het kunstwerk dat zal neergepoot 
worden op de rotonde op het kruispunt van de Oostrozebekestraat en de Ringlaan. Schenker Luc 
Van Honsebrouck droomt er immers van om halverwege dit jaar het kunstwerk in Ingelmunster te 
zien prijken. Het miniatuur stelt brouwersknechten voor die in de weer zijn met biervaatjes. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vraag. 
Blijkbaar wordt er nog op een goedkeuring gewacht vooraleer de plannen effectief kunnen 
doorgaan. Wie moet die goedkeuring geven en wanneer wordt die goedkeuring verwacht? 
Was Luc Van Honsebrouck de enige met een dergelijk voorstel of mogen we nog kunstwerken in 
onze gemeente verwachten? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het Vlaamse Gewest heeft de plaatsing van kunstwerken op de ronde punten sinds verleden jaar 
strenger gereglementereerd. Vooraleer tot uitvoering van dit concreet dossier kan worden 
overgegaan, dient een positief advies te worden verkregen van de Kunstcel van de Vlaamse 
Bouwmeester en van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit advies wordt verwacht tegen half 
februari 2009. 
Dhr. Van Honsebrouck is de eerste en voorlopig enige aanvrager voor het inrichten van een rond 
punt in onze gemeente en dit met een kunstwerk van kunstenaar Jef Claerhout. 

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

 



 

 

11      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
21 januari 2009 

Busverkeer Schoolstraat 

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

De vraag wordt gesteld naar het standpunt van het schepencollege en van de ontwerpers van de 
dorpskernvernieuwing in verband met het busverkeer in de Schoolstraat. 
Nu de werken in de Bruggestraat binnenkort van start gaan, komt het geplande afleiden van het 
busverkeer komend van het noorden, richting station, via de Schoolstraat, dichtbij. DE BRUG stelt 
zich hierbij vragen over de opportuniteit van deze omleiding: verkeerstechnische moeilijkheden 
voor bussen, veiligheid voor fietsers en voetgangers. 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Tijdens het overleg met De Lijn werd vanuit de gemeente voorgesteld om lijn 52 (Kortrijk-
Roeselare) en lijn 60 (Kortrijk-Tielt) definitief om te leggen via de Ring en de Oostrozebekestraat 
met bijkomende halte ter hoogte van het Sportcentrum. Dit voorstel wordt momenteel onderzocht 
door de Lijn. Mogelijk zou dit reeds ingevoerd worden bij aanvang van de werken in de 
Bruggestraat als test. We hopen, samen met u, dat we op die manier het busverkeer uit de 
Schoolstraat kunnen houden. 

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

 
12      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 
22 januari 2008 

Bedrijventerrein Zandberg 

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

De aanleg van het bedrijventerrein Zandberg is blijkbaar nakende. Uit alle hoeken horen we 
nieuwtjes, geruchten en speculaties. Samen met de collega’s van mijn partij had ik graag een 
beetje informatie gekregen i.v.m. dit terrein. 
Graag een antwoord op volgende vragen. 
Wat is de totale oppervlakte van het bedrijventerrein? 
Bestaat er al een grondplan van het terrein? 
In hoeveel percelen zal het terrein ingedeeld worden? 
Hoeveel bedrijven hebben reeds ingetekend? 
Is het niet nuttig om een informatiecampagne te starten naar bedrijven die eventueel nog willen 
intekenen? Niet iedereen is altijd van alles op de hoogte. 
Hoe gaat de verdeling van de gronden gebeuren? Wat zijn de criteria? Krijgen Ingelmunsterse 
bedrijven voorrang? 
Wat is de vraagprijs van de grond? 
Wanneer is de verkoop van de grond voorzien? Wanneer is er een eerste vergadering voorzien met 
potentiële kopers? 
Is er de mogelijkheid om een woning bij het bedrijfsgebouw te bouwen? Ingebouwd? Los ervan? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Dit dossier is zeer belangrijk voor de economische activiteiten in onze gemeente en wordt dan ook 
zeer nauwgezet opgevolgd door het schepencollege, inzonder door de schepen van lokale economie 
en door de betrokken ambtenaren. 
Volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betreft de totale oppervlakte van dit 
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