
Zitting Gemeenteraad van 27 april 2010 

 
AANWEZIG: 

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

 

 
De heer Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Hij meldt de verontschuldiging van de heer 
Steven Bourgeois, raadslid. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van vorige zitting. De heer 
Barbary geeft aan dat zijn tussenkomst in vorige zitting naar aanleiding van het verslag niet 
opgenomen is in het verslag. Verder werden geen opmerkingen meer gemaakt en wordt het 
verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       IVIO – Algemene vergadering van 17 mei 2010 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
maart 2010 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2010; 

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

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2009; 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2009; 
4. Winstverdeling; 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor voor het boekjaar 2009; 
6. Varia. 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2010 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IVIO van 17 mei 2010 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2010 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 



2       WVI – Algemene vergadering van 28 mei 2010 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
maart 2010 om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 28 mei 2010; 

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

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2009; 
2. Verslag van de Raad van Bestuur; 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor; 
4. Jaarrekeningen 2009; 
5. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor; 
6. Benoeming Cecile Hoorne en Ria Van Lerberghe als leden van het Regionaal Comité 

Westhoek (aandelen A); 
7. Mededelingen 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van WVI van 28 mei 2010. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van WVI van 28 mei 2010 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van WVI van 28 mei 2010 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 
3       Figga – Algemene vergadering van 25 juni 2010 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24 
maart 2010 om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA van 25 juni 2010; 

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

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Afsluiting boekjaar 2009  

 Verslag van de Raad van Bestuur  
 Goedkeuring jaarrekening, balans per 31 december 2009 en winstverdeling  
 Verslag van de commissaris  
 Kwijting van de bestuurders  
 Kwijting van de commissaris  

2. Verslaggeving VID 
3. Statutenwijziging 
4. Omzetting toegestane leningen in kapitaal 
5. Statutaire benoemingen 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
Algemene Vergadering bepaalt; 

Overwegende dat het verslag van de Raad van Bestuur een getrouwe weergave is van 
de activiteiten die FIGGA in 2009 heeft ontwikkeld en deze activiteiten in overeenstemming zijn 



met het ondernemingplan van FIGGA dat door de Algemene Vergadering van 22 juni 2007 is 
goedgekeurd; 

Overwegende dat de jaarrekening 2009 en de balans per 31 december 2009 een 
getrouwe weergave is van de financiële resultaten voor het boekjaar 2009 en de commissaris een 
verslag heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden, zonder voorbehoud; 

Overwegende dat de winstverdeling een getrouwe uitvoering is van de statutaire 
bepalingen; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur op 19 maart 2010 een ontwerp van wijziging 
van de statuten, in het bijzonder de invoeging van een artikel 3 paragraaf 4 en artikel 9.5, heeft 
goedgekeurd en de tekst van de statuten met deze wijziging heeft gecoördineerd; 

Overwegende dat de wijziging van de statuten als doeluitbreiding en wijziging van 
maatschappelijke zetel beoogt; 

Overwegende dat de omzetting van de toegestane leningen in kapitaal als doel heeft 
een kapitaalverhoging te kunnen doorvoeren die de solvabiliteit van Figga verbetert; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Figga van 25 juni 2010 
goed, met in het bijzonder de wijziging van de statuten door de invoering van 
artikel 3 paragraaf 4 en artikel 9.5 en wijziging van artikel 4. 

artikel 2: Keurt het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening 2009, de balans per 31 
december 2009 en de winstverdeling goed. Beslist kwijting te verlenen aan de 
bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 
2009. 

artikel 3: Keurt de omzetting van de toegestane leningen van de gemeenten aan Figga in 
kapitaal goed. 

artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van Figga van 25 juni 2010 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van Figga van 25 juni 2010 goedkeuren. 

artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a 
Ravensteingalerij 3 bus 6, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 

KERKBESTUREN 

4       Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies rekening 2009 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen van 22 februari 2010 waarbij de rekening van de Kerkfabriek van O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen voor het dienstjaar 2009 wordt vastgesteld als volgt: 

EXPLOITATIE 
Ontvangsten: 12.575,60 
Uitgaven: 34.380,52 
Expl eigen boekjaar: -21.804,92 
Overschot N-1 45.408,34 
Expl voor toelage: 23.603,42 
Toelage 27.156,00 

Tekort Exploitatie: 50.759,42 



Investeringen 
Ontvangsten: 0,00 
Uitgaven: 0,00 
Totaal: 0,00 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en de SP.a zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen voor het dienstjaar 2009. 

artikel 1: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 
5       Kerkfabriek Sint-Amandus – Advies rekening 2009 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Sint–Amandus van 11 maart 2010 
waarbij de rekening van de Kerkfabriek van Sint-Amandus voor het dienstjaar 2009 wordt 
vastgesteld als volgt: 

EXPLOITATIE 
Ontvangsten: 28.240,10 
Uitgaven: 88.302,75 
Expl eigen boekjaar: -60.062,65 
Overschot N-1 22.324,95 
Expl voor toelage: -37.737,70 
Toelage 35.945,00 

Tekort Exploitatie: -1.792,70 

Investeringen 
Ontvangsten: 15.000,00 
Uitgaven: 0,00 
Totaal: 15.000,00 

Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en de SP.a zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek Sint-Amandus 
voor het dienstjaar 2009. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 

FINANCIËN 

6       Kennisname van de kwartaalrapportage van de Financieel beheerder 

De Raad, 
Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet dat stelt dat de financieel beheerder in 

volle onafhankelijkheid dient te rapporteren aan de Gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Schepenen over de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de vereiste inhoud van dit rapport, namelijk minstens een overzicht van de 
thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de evolutie van de budgetten, alsook de 
beheerscontrole; 

Gelet op artikel 166 van het Gemeentedecreet dat stelt dat de financieel beheerder in 
volle onafhankelijkheid dient te rapporteren over de uitvoering van haar taak van voorafgaande 
controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 



 

 

Gelet op het feit dat de financieel beheerder opteert voor een kwartaalrapportage en 
zich niet wenst te beperken tot de verplichte jaarlijkse rapportering overeenkomstig het 
gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de rapportage over kwartaal I 2010 opgesteld 
door de financieel beheerder. 

artikel 2: Een afschrift van dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de 
gemeentesecretaris. 

 

















































































 

 

PATRIMONIUM 

7       Goedkeuring van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos 
in verband met het Speelbos 

De Raad, 

Overwegende dat de inrichtingswerken voor het speelbos afgerond zijn; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) één van de partners is 
van dit geïntegreerd project, dat instond voor de beplantingen; 

Overwegende dat het aangewezen is voor dergelijk bos een beheersvisie en -plan op 
te maken, om een goed onderhoud te kunnen garanderen; 

Gelet op de aanwezige relevante kennis binnen ANB voor dergelijk beheersactiviteiten; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst, opgesteld door ANB, betreffende de 
overdracht van het beheer van het speelbos door het gemeentebestuur aan het Vlaams Gewest – 
Agentschap Natuur en Bos; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst, opgesteld door ANB, betreffende  de overdracht 
van het beheer van het speelbos door het gemeentebestuur aan het Vlaams Gewest 
– Agentschap Natuur en Bos wordt goedgekeurd. 

 











 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

8       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat-zuid – definitieve 
vaststelling 

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

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

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

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

Overwegende dat de opmaak van het RUP Kortrijkstraat-zuid werd opgenomen in de 
bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

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

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2009 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP Kortrijkstraat-zuid voorlopig werd 
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 31 augustus 2009; 

Overwegende dat het plan aan een openbaar onderzoek werd onderworpen dat liep 
van 28 september 2009 tot en met 28 november 2009; 

Overwegende dat de GECORO in zitting van 14 december 2009 de bezwaarschriften en 
adviezen heeft behandeld en hierover advies heeft uitgebracht; 

Overwegende dat het advies van de GECORO kan worden gevolgd en dat het plan 
overeenkomstig dit advies wordt aangepast; 

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

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het RUP Kortrijkstraat-zuid definitief vast te stellen. 

artikel 2: Het dossier ter goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen over te maken. 

 
9       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat – voorlopige 
vaststelling 

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

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

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

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



 

 

Overwegende dat de opmaak van het RUP Kortrijkstraat kadert binnen het 
goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Eén van de doelstellingen uit het structuurplan is het optimaal benutten van de beschikbare ruimte 
voor bebouwing, met name het voorzien in een dichtheidsdifferentiatie en het sturend optreden bij 
het aansnijden van aaneengesloten woongebied; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Kortrijkstraat opgemaakt door Grontmij 
Vlaanderen nv , omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de memorie van 
toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER screening; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP Kortrijkstraat gunstig werd 
geadviseerd door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in zitting van 14 
december 2009; 

Gelet op de plenaire vergadering van 17 december 2009 met de adviserende 
instanties; 

Overwegende dat binnen het plangebied dat opgenomen is in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan meerdere verkavelingen gelegen zijn. De voorschriften die in deze verkavelingen 
zijn opgenomen, zijn doorgaans verouderd en bijgevolg is het aangewezen om deze met de 
goedkeuring van dit RUP te laten vervallen. Bijgevolg zullen de bepalingen (tekstueel en grafisch) 
van de verkavelingen VK5.00_60_1, VK5.00_60_2, VK5.00_61_1, VK5.00_61_2, VK5.00_61_3, 
VK5.00_61_4, VK5.00_61_5, VK5.00_78_1 en VK5.00_177_1 worden opgeheven bij goedkeuring 
van onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Kortrijkstraat voorlopig vast te stellen. 

artikel 2: De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkavelingen VK5.00_60_1, 
VK5.00_60_2, VK5.00_61_1, VK5.00_61_2, VK5.00_61_3, VK5.00_61_4, 
VK5.00_61_5, VK5.00_78_1 en VK5.00_177_1 worden opgeheven; 

artikel 3: De eigenaars van de op te heffen verkavelingen voorafgaand aan het openbaar 
onderzoek hiervan in kennis te stellen. 

artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van 
een openbaar onderzoek. 

 

MOBILITEIT 

10      Goedkeuring van de basisovereenkomst met De Lijn voor gesubsidieerde 
halteaccomodatie 

De Raad, 

Gelet op het feit dat De Lijn een nieuw en uitgebreid gamma aan gesubsidieerde 
halteaccommodatie heeft; 

Overwegende dat het gamma van de Lijn heel voordelig is voor gemeentebesturen 
aangezien het Vlaamse Gewest 75 % van de kosten dekt en hun aanbod voldoet aan strenge 
kwaliteitsnormen; 

Overwegende dat de verlichting van de accommodaties uitsluitend werkt op groene 
energie; 

Gelet op het mobiliteitsplan van Ingelmunster; 

Gelet op het ontwerp van basisovereenkomst, opgesteld door De Lijn, betreffende de 
realisatie, de instandhouding, de gebruiksmodaliteiten van gesubsidieerde halteaccommodatie op 
het grondgebied; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: Het ontwerp van basisovereenkomst, opgesteld door De Lijn, betreffende de 
realisatie, de instandhouding, de gebruiksmodaliteiten van gesubsidieerde 
halteaccomodatie op het grondgebied wordt goedgekeurd. 

 













 

 

VERKEER 

11      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
verbindingsweg tussen de Rodenbachstraat en de Bruggestraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat er zich frequent vrachtwagens vastrijden in het verbindingsstraatje 
tussen de Rodenbachstraat en de Bruggestraat; 

Overwegende dat dit straatje te smal is om er doorgaand zwaar verkeer toe te laten; 

Overwegende dat het aanbrengen van een toegangsverbod wenselijk zou zijn; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In de verbindingsstraat tussen de Rodenbachstraat en de Bruggestraat wordt de 
toegang voor voertuigen breder dan 2 meter verboden; 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C27 met vermelding >2<. 

artikel 2: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het KB en het M.B. van 1976. 

artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. 

 

ONDERWIJS 

12      Kennisgeving van het verslag van de doorlichting van Gemeentelijke Basisschool 
‘De Wingerd’ 

De Raad, 
Overwegende dat de onderwijsinstellingen gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap 

op regelmatige tijdstippen onderworpen worden aan een doorlichting met het doel na te gaan of de 
instelling voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen; 

Overwegende dat een doorlichting plaatsvond van ‘De Wingerd’ in de afdelingen van 
het lager voor Nederlands, muzische vorming en ICT en van de kleuters voor Nederlands en 
lichamelijke opvoeding van 13 tot 15 januari 2010; 

Gelet op het verslag van de doorlichting; 

Gelet op het verslag van de Burgemeester aangaande de resultaten en de te zetten 
stappen ter remediëring van de knelpunten; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: Kennis te nemen van het doorlichtingsverslag. 

 

CULTUUR 

13      TERF – Goedkeuren wijziging van de statuten 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2007 houdende toetreding tot 

erfgoedvereniging “TERF” in het kader van het erfgoedconvenant; 

Gelet op de vraag van de Vlaamse overheid tot aanpassing van de statuten van de 
erfgoedvereniging TERF opdat deze in overeenstemming zouden zijn met het decreet 
Intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van TERF van 1 april 2010 tot 
aanpassing van de statuten; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De wijziging aan de statuten van TERF wordt goedgekeurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 april 2010 

Labelen fietsen in plaats van graveren 

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

Op de gemeentelijke webstek kunnen we lezen dat het graveren van fietsen sinds kort niet meer 
mogelijk is gezien de FOD Binnenlandse Zaken de dienstverlening en de uitlening van het huidige 
graveertoestel stopzet. Politiezone MIDOW heeft een aanvraag ingediend om labeltoestellen aan te 
kopen waarmee men het rijksregisternummer van de fietseigenaar via een niet-verwijderbaar label 
op de fiets zal aanbrengen. Op die manier kan de politie bij gestolen of gevonden fietsen 
makkelijker de eigenaar identificeren, wat uiteraard heel lovenswaardig is. 
Niettegenstaande men verwacht dat de toestellen vanaf juni 2010 operationeel zullen zijn, moet 
toch nog eerst een procedure doorlopen worden. Over welke procedure gaat het en via welke 
dienst loopt deze procedure? Hoeveel bedraagt de aankoopprijs van deze 2 labeltoestellen en hoe 
zal de verdeling van deze onkosten gebeuren? Zal iedere gemeente die deel uitmaakt van MIDOW 
evenveel betalen? Net zoals bij het graveren zal er dus gezorgd worden voor een niet-
verwijderbaar kenteken (in dit geval het rijksregisternummer). Wat als de fietseigenaar beslist om 
zijn/haar fiets te verkopen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het graveren van fietsen is sinds kort niet meer mogelijk. Daarom zal de politiezone Midow 2 
labeltoestellen aankopen om fietsen te markeren. Het graveertoestel dat vroeger gebruikt werd, 
werd ontleend van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij hebben deze dienstverlening stop gezet. 
Daarom heeft de politiezone de aanvraag ingediend om labeltoestellen aan te kopen. Met dergelijk 
toestel worden niet-verwijderbare labels op de fiets aangebracht. Deze labels vermelden het 
rijksregisternummer van de fietseigenaar. Zo kan de politie bij gestolen of gevonden fietsen 
gemakkelijk de eigenaar identificeren. De procedure voor de aankoop van 2 labeltoestellen moet 
nog doorlopen worden. Verwacht wordt dat de toestellen vanaf juni 2010 operationeel zullen zijn. 
Verder is het zo dat bij het doorverkopen van gelabelde fietsen, net zoals dat nu bij gegraveerde 
fietsen het geval was, gewerkt wordt met een attest tussen nieuwe en vroegere eigenaar, waarin 
de verkoop geformaliseerd wordt. 



 

 

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

 
2       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 april 2010 

Rookpauzes bij het gemeentepersoneel 

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

Zoals wettelijk voorzien is het verboden om te roken op de werkplaats en binnen openbare 
gebouwen. Het gemeentehuis heeft aan de achteringang een asbak geplaatst voor bezoekers, maar 
ook voor het gemeentepersoneel. In het bedrijfsleven heeft men door het rookverbod al te kampen 
gehad met discussies onder het personeel over het ‘extra genieten’ van vrije tijd (rookpauze) 
tijdens de werkuren. Om die discussies te stoppen hebben heel wat bedrijven beslist om rokers 
inderdaad de mogelijkheid te bieden om tijdens hun werkuren nu en dan een rookpauze te gunnen, 
maar daartegenover bieden ze de niet-rokers de mogelijkheid om dagelijks een kwartier vroeger te 
stoppen. Andere bedrijven daarentegen hanteren dan weer een andere maatregel: ‘wie regelmatig 
een rookpauze neemt werkt dagelijks een kwartier langer’. 
Welke maatregel heeft het gemeentebestuur genomen? Waarom plaatst men aan de achteringang 
een asbak en niet vooraan? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Op het ogenblik dat de wetgeving van kracht werd waarbij er een rookverbod kwam op de 
werkvloer, hebben het gemeentebestuur en de medewerkers heel hard hun best gedaan om tot 
een algemene rookstop te komen. Hoewel daar geen gebruik werd van gemaakt, was er bij het 
bestuur bereidheid om het stoppen met roken te ondersteunen. Vooral door steun van 
medewerkers en wellicht van het thuisfront, zijn de meeste medewerkers er in geslaagd om te 
stoppen met roken. Toch zijn er een zeer beperkt aantal medewerkers die toch nog roken en, af en 
toe, gebruik maken van de rookvoorziening op de koer, die inderdaad niet al te luxueus is 
ingericht. Deze mensen gaan we niet vooraan ‘verbannen’. Daarenboven staan ze vooraan meer in 
de kijker en dit kan niet de bedoeling zijn. 
Moeten we nu zo ver gaan dat er effectief maatregelen genomen moeten worden om deze 
rookpauzes te bestraffen of niet-rokers te belonen? 
In een openbaar bestuur ligt de nadruk vooral op het verwachte resultaat en op de geleverde 
dienstverlening. Evaluatie gebeurt op basis van wat wordt geleverd, de output, en niet op basis van 
wat wordt geïnvesteerd, de input. In dergelijke filosofie zou het penaliseren van rookpauzes door 
het aftrekken van tijd op de werkfiche veel negatieve effecten hebben, waaronder genereren van 
nogal wat nutteloze administratie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een gemeenschappelijk 
rookzone, net als een gemeenschappelijke ruimte voor koffiepauze, heel positief bijdraagt aan de 
sfeer omdat het een plaats van ontmoeting en van uitwisseling vormt. 
Kortom, rookpauzes vormen geen enkel probleem, waardoor ook geen maatregelen nodig zijn. 
Mocht echter blijken dat mensen van het personeel problemen zouden ervaren met de rookpauzes 
van een ander lid van het personeel, ik ben altijd beschikbaar om dit te melden, maar ik denk niet 
dat zich daar momenteel problemen rond voordoen. 

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

 
3       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 april 2010 

Inbraken in openbare gebouwen 

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



 

 

Twee weken geleden kreeg de sportkantine langs de Bollewerpstraat voor de negende maal bezoek 
van inbrekers. Nu gingen de inbrekers er met slechts 100 euro vandoor, maar ook met chips, 
snoep en Zwanworstjes. Deze keer kon men binnendringen langs een kantelraam aan de zijkant 
dat men geforceerd had. 
In het verleden heeft de burgemeester reeds verschillende malen gezegd dat de openbare 
gebouwen voldoende beveiligd zijn. Nu blijkt alweer dat men probleemloos in de sportkantine kan 
inbreken. Eens men in de sportkantine binnen komt, is het een fluitje van een cent om ook de rest 
van het gebouw te ‘bezoeken’. 
Hoe komt het dat er na negen inbraken nog steeds geen extra maatregelen genomen zijn om dit 
gebouw te beveiligen? Hoe zit het met de beveiliging van andere openbare gebouwen? Bibliotheek, 
gemeentehuis, OCMW-huis? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Navraag bij Midow leert dat de laatste 5 jaar 3 inbraken in gemeentelijke gebouwen gerapporteerd 
werden en men mag er van uitgaan dat de gemeente een inbraak altijd meldt. Dit waren dus 3 
diefstallen, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of valse 
sleutels, dit voor alle gemeentelijke gebouwen samen. De buit was gelukkig telkens zeer miniem. 
Iedere inbraak is er natuurlijk een teveel. 
Gebouwen kunnen veiliger gemaakt worden door ofwel technische ingrepen met plaatsing van 
inbraakwerende materialen (bijv. 3- of 5-puntssluiting -hiervoor dienen nieuwe ramen geplaatst) 
ofwel door op ieder raam en deur bijkomende sluitingen te voorzien in opbouw ofwel het plaatsen 
van een alarminstallatie. Hierbij dient een afweging te gebeuren tussen de te maken kosten en het 
mogelijk verlies en schade door diefstal. 
In het kader van het gebouwenbeheer wordt dit jaar een techno-preventieve controle uitgevoerd in 
samenwerking met PZ Midow. Het resultaat van deze controle kan mogelijks aanleiding geven tot 
het nemen van extra maatregelen, waaruit niet mag en kan besloten worden dat onze gebouwen 
niet veilig zouden zijn. Meer specifiek dan is het gemeentehuis uitgerust met een uitgebreide 
alarminstallatie met dispatching. Ook in andere gemeentelijke gebouwen is een alarminstallatie 
aanwezig. 

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

 
5       Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 april 2010 

Verslag schepencollege 

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

Na iedere zitting van het College van Burgemeester en Schepenen ontvangen we steeds een 
verslag van die vergadering. 
Hoe komt het dat de ‘bestelaanvragen’ niet meer volledig afgedrukt worden in het verslag? In het 
verleden werden die bestelaanvragen netjes opgelijst en kon de gemeenteraad hier nota van 
nemen. Sedert een tijdje wordt enkel nog de goedkeuring vermeld (zonder opsomming). 
In het verslag van 9 april 2010 (CBS) staat er in de inleiding onder het artikel ‘aktenames’ melding 
gemaakt van een rechtzaak (Zaak Rosoux – Punt 6 onder de aktenames). Waarover gaat dit? 
Waarom wordt dit niet nader beschreven in het verslag? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Volgens het Gemeentedecreet art. 181, § 2 vermelden de notulen van het schepencollege de 
beslissingen. De notulen worden dus ook op deze wijze opgesteld, met name een overzicht van de 
besproken punten, gevolgd door een oplijsting van de beslissingen. Bij de vaste punten 
(vergunningen stedenbouw en leefmilieu, aanvragen tot bestellen, aanrekeningen en rechten, 
wordt een samenvattende beslissing genomen, omdat het opnemen van alle stukken de omvang 
van de notulen te uitgebreid zou maken. Deze stukken zijn echter ten allen tijde opvraagbaar via 



 

 

de bevoegde diensten overeenkomstig het huishoudelijk reglement. Dat is nu zo en dat was in het 
verleden ook altijd zo. 
Wat de zaak Rosoux betreft, ging het over de aktename in het schepencollege van de melding van 
de raadsman van de gemeente dat de rechtbank in eerste aanleg in haar arrest, geoordeeld heeft 
dat de federale overheid rechtmatig handelde toen ze grote sommen geld uit de aanvullende 
personenbelasting laattijdig aan de gemeenten doorstortte. 

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

 
6       Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 april 2010 

Bevraging naar de doelgroep Jeugd 

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

Recentelijk kon men via een bevraging zijn/haar wensen voorleggen via de gemeentelijke webstek. 
Dit is een zeer lovenswaardig initiatief, aangezien er op deze manier kan gepeild worden naar de 
noden die vooral leven onder de jongeren. 
Wanneer zal de gemeenteraad de resultaten van die bevraging ontvangen? Wat zal er gebeuren 
met de resultaten? Wie zal beslissen welke ‘noden’ er effectief zullen uitgevoerd worden? Wellicht 
waren er ook enkele jongeren die zich vragen stellen rond de toestand rond het huidig skatepark. 
Het skatepark ligt er momenteel niet zo goed bij en nogal wat jongeren hadden graag een nieuwe 
inrichting gehad (met vaste rampen i.p.v. de huidige gevaarlijke losse rampen). Doordat er weinig 
‘rampen’ voorzien zijn, trekken heel wat jongeren met hun skateboard naar beter uitgeruste 
skateparken in andere gemeenten (Harelbeke, Kortrijk en indoor-skateparken). Zijn er plannen om 
het skatepark verder uit te bouwen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De enquête gehouden bij de jeugd dient ter voorbereiding van de opmaak van het jeugdbeleidsplan 
voor de periode 2011-2013. Een analyse van de resultaten van deze enquête zullen als bijlage 
zitten bij het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Dit beleidsplan zal in het najaar ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Hoe is het proces nu voorzien? 
De resultaten van de enquête worden geanalyseerd en aan de hand van die analyse worden 
doelstellingen opgemaakt door een stuurgroep van lokale jeugdwerkers en deskundigen. Uit de 
doelstellingen zullen allerhande acties worden afgeleid en voorgesteld. Dit is niet anders dan in het 
verleden. De aanleg van het speelbos, de inrichting van het jeugdcentrum, de renovatie van het 
speelterrein op het sportcentrum, de uitbouw van een uitleendienst voor de jeugd, zijn allemaal 
concrete acties die voortgevloeid zijn uit jeugdbeleidsplannen uit het verleden. 
Wat het skatepark betreft, is het zo dat blijkbaar minder dan 16% van de ondervraagden tussen 6 
en 12 jaar stelt zich vragen bij het huidig skatepark. Het percentage bij de 13 tot 18 jarigen ligt 
nog lager. We blijven de situatie ter plaatse natuurlijk opvolgen. Mocht blijken dat de nood er toch 
groeit, dan kan dit mee opgenomen worden in het jeugdbeleidsplan. Vorig jaar bvb. Is er een 
aanzet gegeven tot een dirt-parcours, tot tevredenheid van alle gebruikers. 

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

 
7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 

Inzet gemeentelijke middelen bij activiteiten 

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



 

 

Ik vraag naar een overzicht van de inzet van gemeentelijke middelen, lokalen en personeel bij 
twee recente activiteiten op de gemeente: het evenement “Unizo-Passage Cycling Team” einde 
maart 2010 en de ontmoeting van de burgemeester met KMO-bedrijfsleiders (met meer dan 20 
werknemers) op 22 april. Werden hierbij gemeentelijke middelen, lokalen of personeel ter 
beschikking gesteld ? Zo ja, welke middelen vertegenwoordigt deze inzet precies (aantal werkuren, 
welke lokalen, aanwezigheid personeel)? Gebeurde dit tegen betaling door de organisatoren, en zo 
ja, hoeveel werd hiervoor betaald? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ik zal u maar geruststellen en melden dat er voor de CD&V-activiteit geen gemeentelijke middelen 
ingezet werden. 
Wat de fietstocht betreft, is dit een organisatie die reeds voor de tweede keer in onze gemeente 
georganiseerd wordt, in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. Op dit moment wordt 
immers hun Ventoux-tochtvoorbereiding op gang getrokken. Ikzelf had het genoegen een aantal 
kilometers mee te mogen afleggen, onderweg heb ik moeten afhaken, waarschijnlijk verkeerde 
bandenkeuze, en moet de organisatie feliciteren voor dit schitterend gebeuren. 

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

 
8       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 22 
april 2010 

Betekening agenda gemeenteraad 

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

Maandelijks krijgen de raadsleden de agenda van de gemeenteraad persoonlijk aan huis gebracht. 
Op die manier is de voorzitter van de gemeenteraad zeker dat iedereen de agenda heeft 
ontvangen. Een goed systeem, maar naar onze mening niet bepaald meer van deze tijd. 
Daarenboven een duur (arbeidsuren, verplaatsingen) en omslachtig systeem. De Brug stelt daarom 
een wijziging van het huishoudelijk reglement voor die de bekendmaking van de agenda van de 
gemeenteraad via email met leesbevestiging (of via gewone post) mogelijk maakt. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het is inderdaad zo dat dit gebruik nog stamt uit een periode dat nog geen gebruik gemaakt kon 
worden van elektronische communicatiemiddelen. Anderzijds biedt het thuis komen afgeven van de 
agenda van de voorzitter de zekerheid dat iedereen deze ook ontvangt. Dit bijvoorbeeld via 
aangetekende post doen zou voor de raadsleden die overdag niet beschikbaar zijn een bijkomende 
last zijn, aangezien deze achteraf de zending nog op de Post moeten gaan ophalen. Probleem van 
elektronische middelen is dat deze tot op heden nog geen absolute zekerheid bieden, wat we al bij 
eerdere gelegenheden konden ondervinden. 
Het college stelt echter voor dat de gemeentesecretaris een rondvraag doet bij de omliggende 
gemeenten om te zien welke gebruiken en technieken daar worden toegepast en of deze gebruiken 
eventueel nuttig kunnen zijn voor eigen aanwending. 

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

 
9       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 22 
april 2010 

Verkeerspoort Gentse Heirweg-Izegemstraat 

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



 

 

Sinds eind juni van vorig jaar is er een verkeerspoort op de grens Ingelmunster–Izegem in de 
Gentse Heirweg. Officieel is het grondgebied Izegem. Sinds de aanleg is de middenberm het toneel 
geweest van vele ongevallen. De inrichting is onvoldoende aangegeven en verlicht. Globaal kunnen 
we stellen dat door de veranderingen er een gevaarlijke situatie is gecreëerd. Via mail heb ik de 
situatie reeds verschillende aangekaart bij schepen Vankeirsbilck. Na het meest recente ongeval 
heeft de schepen beloofd aan te dringen bij AWV voor een veiligere situatie. Wat is de laatste stand 
van zaken in dit dossier? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Met de brief van 6 april 2010, gemeenschappelijk ondertekend door Ingelmunster en Izegem, werd 
nogmaals aangedrongen bij AWV voor het plaatsen van verlichte kegels. De samenwerking met 
Izegem is er een die al dateert van in het begin van dit dossier. Samen met Izegem werd zowel de 
plaatsing van de verkeersremmer, de inrichting van de verkeersremmer, de verlichting van de 
verkeersremmer en de signalisatie van de verkeersremmer besproken. Ondertussen keurde 
Izegem, zoals vroeger reeds afgesproken, al een aanvullend verkeersreglement goed waarbij de 
snelheid op de N357 op hun grondgebied van 70 naar 50 km/uur wordt teruggebracht, zodat het 
volledige traject Ingelmunster-Izegem een uniform regime heeft. Dit reglement is op dit ogenblik in 
behandeling bij de bevoegde diensten van het Vlaamse gewest. 
Dit onderwerp werd ook aangekaart op de laatste vergadering van de GBC. De 
mobiliteitsbegeleider wist mee te geven dat het Agentschap Wegen en Verkeer meer en meer 
overstapt naar reflecterende kegels en reflectoren om hindernissen aan te duiden. Die zijn beter 
bestand tegen beschadigingen, maar toch even duidelijk en makkelijker in onderhoud. Ze hebben 
ook geen energieverbruik. Een definitieve oplossing voor de verkeersremmer in de Izegemstraat 
wordt momenteel onderzocht binnen AWV. 
Ik wil echter toch ook nog even focussen op de oorzaak van het probleem. Sommigen willen 
blijkbaar laten uitschijnen dat de oorzaak een slechte inrichting zou zijn. Ik blijf er echter bij, en 
dat zal niemand ontkennen, dat de oorzaak overdreven snelheid is. Wanneer iedereen zich aan het 
opgelegd snelheidsregime houdt, dan moet men niet de palen wegmaaien, dan komt men niet tot 
stilstand enkele meters verder met een volledig vernielde wagen. In deze probeert men nogmaals 
de zwarte piet door te schuiven naar gemeente en stad, terwijl wij er alles aan doen om 
snelheidsregimes te laten respecteren op ons grondgebied, om zo de verkeersveiligheid te 
verhogen. 

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

 
10      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail 
van 22 april 2010 

Isoleren over de rooilijn 

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

Het Rooilijnendecreet van vorig jaar staat huiseigenaren in het Vlaams Gewest toe om tot 14 cm 
over de rooilijn hun gevel te isoleren, wat natuurlijk een goeie zaak is. Het decreet biedt mensen 
die in een niet-geïsoleerd (rij)huis wonen de mogelijkheid om hun gevel aan de buitenkant te 
isoleren. Dat is technisch gezien de beste manier om niet-geïsoleerde gevelmuren alsnog te 
isoleren. Bij een gasgestookte cv-installatie betekent het aanbrengen van 12 cm isolatiemateriaal 
een minderverbruik tot 13 m³ gas per vierkante meter geïsoleerde gevel. Goed voor de beurs van 
de burger én goed voor het milieu door de verminderde de CO2-uitstoot. De overheid moedigt dit 
trouwens aan. De isolatiewerken zijn voor 40 % fiscaal aftrekbaar en verschillende netbeheerders 
bieden premies aan voor deze werken. Er is wel een vergunning nodig voor voorgevelisolatie en 
voor een waterwerende laag. Hierbij is het opmerkelijk dat dit decreet niet voorziet in de 
verplichting voor de overheid om deze vergunningsaanvragen ook effectief toe te staan. Het feit 
dat het decreet geen verplichtingen oplegt aan de gemeente zorgt voor willekeur op het terrein, 
zorgt voor willekeur tussen verschillende gemeentebesturen en komt gelijkberechtiging niet ten 
goede. Op papier dus een goed idee, maar in de praktijk werkt het niet. Het decreet verplicht 
gemeentebesturen niet om positief te reageren op vragen van burgers die hun gevel willen 



 

 

isoleren. In de ene gemeente kan het wel in de andere niet. Dat is niet goed voor de 
rechtszekerheid en het gelijkheidsbeginsel. 
Zijn er in onze gemeente al veel aanvragen ingediend voor gevelisolatie? Hoeveel? Hoeveel zijn er 
ingewilligd? Hoeveel zijn er geweigerd en op welke gronden? 
Hoe ziet het college de toepassing van dit decreet en hoe gaat onze stedenbouwkundige ambtenaar 
ermee om? 
Vindt het college en zijn ambtenaren dat het decreet zelf te vrijblijvend is? Moet het decreet 
duidelijke verplichtingen opleggen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Voor één woning werd gevraagd om van deze regel toepassing te maken. De eerste aanvraag werd 
geweigerd omdat het voorgestelde materiaal niet aanvaardbaar was. Na herwerken van de 
aanvraag kon wel vergund worden. 
De gemeente en de stedenbouwkundige ambtenaar zijn zich bewust van de voorgestelde maatregel 
en staan hier positief tegenover. Echter moeten de andere beoordelingsgronden voor 
bouwvergunningen die decretaal bepaald staan in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening mede 
afgewogen worden. Als een aanvraag voor een nieuwe voorgevel qua materiaal of compositie niet 
ruimtelijk aanvaardbaar is, moet deze aanvraag ook kunnen geweigerd worden. 
Daarbij is het decreet zeker niet te vrijblijvend. Wanneer men immers geen vergunning nodig 
heeft, zou men een gevel met de gekste materialen kunnen bekleden. Op zijn minst moeten de 
voorgestelde materialen een duurzaam karakter hebben en ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Deze 
beoordeling is de bevoegdheid van de gemeente en moet afhankelijk van de geldende voorschriften 
en de specifieke ligging kunnen beoordeeld worden. 

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

 
11      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail 
van 22 april 2010 

Einduur wekelijkse markt 

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

Sinds de werken aan de parking achter het gemeentehuis zijn gestart, gaat de wekelijkse markt 
door in de Stationsstraat. Een herinnering aan vroeger, toen Ingelmunster tot begin de jaren '70 
geen eigen marktplein had, en de markt dus ook gewoon op straat doorging. De bezoekers zijn 
alvast lovend over de locatie. "Zeer gezellig" hoorden we er sommigen zeggen. Maar anders zit het 
bij de marktkramers zelf. Die worden immers verplicht om tegen 12 uur het parcours vrij te 
maken. Voor wie een half uur nodig heeft om alles op te ruimen en intussen nog klanten moet 
bedienen, een bijna onhaalbare zaak. Te meer omdat er tegen twaalf uur nog altijd kopers op de 
markt rondlopen, en zelfs na 12u ook nog want er zijn mensen die na hun werk nog snel even op 
de markt langsgaan om iets te halen voor het middageten. 
Onlangs kwam "iemand van het gemeentebestuur" langs om de marktkramers te sommeren hun 
stand zeker tegen 12u op te ruimen, want "volgende week zou de politie rondkomen"! Het is echter 
onmogelijk om tegen 12u alles opgeruimd te hebben. U kan het zelf controleren, tegen 12u staat 
het parcours nog vol met kramen! 
We vragen ons af of het niet redelijker zou zijn om iedereen wat extra tijd te gunnen. De 
Ingelmunsternaar die zijn boodschappen nog wil doen én de marktkramer die zijn kraam moet 
opruimen. Daarom stellen we voor om de straat pas tegen 13u verplicht te laten ontruimen. 
Verkoop tot 12u30, een half uur om op te ruimen om ten laatste om 13u de hele Stationsstraat 
weer vrij te krijgen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De organisatie van de markt op de huidige locatie loopt bijzonder vlot. En dit komt onder andere 
door het overleg dat voorafgaand aan de beslissing tot verhuis, georganiseerd werd, ook met de 



 

 

marktkramers. Op dit overleg, met onze technische dienst, werden heel concrete afspraken 
gemaakt. Een verhuis naar de Stationsstraat kon onder volgende voorwaarden: 
• De gemeente zorgt voor omleiding en signalisatie en een toegankelijkheid vanaf 6 uur  ’s 

morgens tot 12u ’s morgens. 
• Vanaf 12 uur ’s middags is de Stationsstraat opnieuw toegankelijk. 
• De gemeente zorgt voor elektriciteit. 

Deze voorwaarden werden overeengekomen, onder andere met een delegatie afgevaardigd door de 
marktkramers. We hebben dus naar hen geluisterd. Deze voorwaarden werden niet zomaar 
opgelegd. Er is een achterliggende reden om deze toegankelijkheid te garanderen. Om 12u gaan 
veel mensen van hun werk naar huis. De doorgang in de Stationsstraat willen we in deze kunnen 
garanderen. In de Stationsstraat zijn er ook handelszaken aanwezig, die we zo weinig mogelijk 
willen hinderen in hun activiteiten. Ook met die mensen werd rekening gehouden. De grote 
kramen, kippen, vis e.d. staan opgesteld op een plaats, waar ze ook nog eens rustig kunnen 
opruimen zonder het verkeer te hinderen. Ook daar werd rekening mee gehouden. Als bestuur 
moet je alle kanten van een zaak zien, en we menen dat we in deze naar iedereen geluisterd 
hebben. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

 
De heer Georges Barbary, raadslid, verlaat de zitting. 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

24      IVIO – Algemene vergadering van 17 mei 2010 – aanduiding vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
en meer bepaald artikel 44, met name dat de vertegenwoordigers van de vennoot-gemeenten voor 
de algemene vergadering door de gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden worden aangewezen; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het verzoek van IVIO bij aangetekend schrijven van 18 maart 2010 tot 
aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 17 mei 2010; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot afvaardiging 
van mevrouw Marie-Thérèse LAPEERE als effectief en van de heer Marnick GOOSSENS als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Na geheime stemming over het voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen met volgende uitslag: 
° aantal geldig uitgebrachte stemmen: 18 op 19; 
° aantal blanco-stemmen: 0 op 18; 
 
° aantal onthoudingen: 7 op 18; 
° aantal stemmen ja: 11 op 18; 
° aantal stemmen nee: 0 op 18; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 

artikel 1: Mevrouw Marie-Thérèse Vanneste-Lapeere, schepen, wonende te Ingelmunster, 
Zwanestraat 12, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster op de algemene vergadering van IVIO van 18 mei 2009. 

artikel 2: De heer Marnick Goossens, raadslid, wonende te Ingelmunster, Kruisstraat 6, wordt 
aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster op de algemene vergadering van IVIO van 18 mei 2009. 



BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 

 

 




