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De heer Voorzitter vraag of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Er 
worden geen opmerkingen geformuleerd waardoor het verslag als goedgekeurd wordt beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Figga – Algemene vergadering van 27 juni 2008 – 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 14 
april 2008 om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA van 27 juni 2008; 

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 2007; 

a.  Verslag van de Raad van Bestuur; 
b.  Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2007 en winstverdeling 
c.  Verslag van de commissaris 
d.  Kwijting van de bestuurders 
e.  Kwijting van de commissaris 

2. Kapitaalsverhoging Publi-t; 
3. Verslaggeving m.b.t. GeFIN; 
4. Verslaggeving VID; 
5. Statutaire benoemingen. 

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 27 juni 2008 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van Figga van 27 juni 2008 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van Figga van 27 juni 2008 goedkeuren. 

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

 
De heer R. Kindt, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 



 

 

FINANCIËN 

    2   Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
van 9 mei 2008 houdende goedkeuring kapitaalverhoging Publi-t via Figga 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 mei 

2008 houdende kapitaalverhoging Publi-t in Figga; 

Overwegende dat de gemeente een antwoord op de vraag moest geven aan Figga voor 
15 mei 2008; 

Overwegende dat aldus dit punt niet meer geagendeerd kon worden op de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat gevraagd wordt de beslissing van het college van 9 mei 2008 te 
bekrachtigen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2008 
houdende kapitaalsverhoging Publi-t in Figga wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Figga. 

 
    3   Lokaal Pact – beslissing tot toetreding 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 waarin de 

krijtlijnen van het lokaal pact met de gemeenten zijn vastgelegd; 

Overwegende dat het aantal inwoners van de gemeente Ingelmunster 10.646 bedroeg, 
zoals bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2007; 

Gelet op het Decreet met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds, zoals gewijzigd 
bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008; 

Overwegende dat in dit decreet is voorzien dat de verdeling gebeurt volgens dezelfde 
procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag voor het jaar 2006 
van de federale bijdrage tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Deze verdeling geldt dus zeker voor het jaar 2008. Via een 
decreetswijziging zal vanaf het jaar 2009 rekening gehouden worden met de kapitaalverhoudingen 
binnen de netwerkbeheerders van 2007; 

Overwegende dat de Vlaamse regering in het kader van het lokaal pact met de 
gemeenten volgende engagementen aangaat: 

1. In 2008 zal de Vlaamse Regering overgaan tot de overname van uitstaande 
leningschulden van gemeenten en/of OCMW’s voor een maximaal bedrag van 612 
miljoen euro. 
De vaststelling van de over te nemen schulden gebeurt in overleg tussen de gemeente 
en/of het OCMW van die gemeente,en het departement Financiën en Begroting van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de gemeente. 
Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan schulden van 
de gemeente en het OCMW samen 100 euro per inwoner. Voor de bepaling van het aantal 
inwoners per gemeente geldt het aantal op 1 januari 2007 zoals gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2007. 
De operatie schuldovername zal worden voorbereid in een werkgroep bestaande uit het 
departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de banken. De minister bevoegd voor 
Financiën en Begroting zal hiertoe het initiatief nemen. 
In het kader van de maatregel schuldovername wordt erop toegezien dat de gezamenlijke 
schuld van de gemeenten in 2008 op macroniveau niet zal aangroeien. 

2. De Vlaamse Regering zal de in het decreet met betrekking tot het Vlaams 
Gemeentefonds voorziene aanvullende dotatie van 83 miljoen euro ter 
compensatie van de afschaffing van de Elia-taks verhogen: 
- in 2008 een verhoging met 25 miljoen euro tot 108 miljoen euro; 
- in 2009 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren) 
- in 2010 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren) 



 

 

De verdeling van de bijkomende middelen onder de gemeenten die toetreden tot het 
globaal pact gebeurt in overeenstemming met hun decretaal voorziene aandeel 
(percentage) in de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. 
Na 2010 zal de totale Elia-compensatie minstens 83 miljoen euro bedragen (te indexeren). 

3. De Vlaamse Regering zal nieuw materieel en outillage vrijstellen van onroerende 
voorheffing. De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100% 
compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing 
tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing op nieuw materieel en 
outillage. Het totaal bedrag van deze maatregel wordt geraamd op 75 miljoen 
euro in 2013, waarna de maatregel opnieuw zal worden geëvalueerd. 
De compensatie voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel en 
outillage wordt individueel per gemeente en provincie berekend rekening houdend met de 
reële en individuele inkomstenderving. 
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal inkomen in 
aanmerking genomen worden dat ingevolge de nieuwe maatregel wordt vrijgesteld. Het 
gedeelte van het kadastraal inkomen dat vrijgesteld is ingevolge reeds bestaande 
maatregelen wordt niet mee in aanmerking genomen. Met andere woorden, het gedeelte 
van het kadastraal inkomen dat de drempelwaarde, bepaald op 1 januari 1998, niet 
overschrijdt zal de basis voor de compensatie vormen. 
De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde 
opcentiemen. 
De compensatie zal niet mee evolueren met de indexatie van de kadastrale inkomens, gelet 
op de bestaande feitelijke desindexatie van de kadastrale inkomens van materieel en 
outillage. 

4. De Vlaamse Regering zal voor lage energie- en zeer lage energiewoningen een 
vermindering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien jaar. 
De verminderingen worden als volgt bepaald: 
- lage energiewoningen (max E60): een vermindering van 20% 
- lage energie niet-residentiële gebouwen (max E70): een vermindering van 20% 
- zeer lage energiewoningen en –gebouwen (max E40): een vermindering van 40% 
De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100% compenseren voor de 
gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze vermindering. Het 
totaal bedrag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro op kruissnelheid. 
De compensatie voor de vermindering van onroerende voorheffing wordt individueel per 
gemeente en provincie berekend rekening houdend met de reële en individuele 
inkomstenderving. 
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal inkomen in 
aanmerking genomen worden dat ingevolge de maatregel wordt vrijgesteld. 
De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde 
opcentiemen en met de indexatie van de kadastrale inkomens. 

5. Het Vlaams Gewest zal via Aquafin een groter aandeel van de kosten, verbonden 
aan te nog te leveren rioleringsinspanningen, op zich nemen.  

Overwegende dat in de gemeenteraad van 22 april 2008 de forfaitaire belasting op 
huisvuil (economische code 363-03) werd afgeschaft; 

Overwegende dat in de gemeenteraad van 19 november 2002 een retributie werd 
ingevoerd ter financiering van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval volgens het 
systeem ‘de vervuiler betaalt’; 

Overwegende dat de gemeente geen belastingen heft op tewerkgesteld personeel 
(economische code 364-01) en op kantoorruimten (economische code 367-19); 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeente Ingelmunster treedt toe tot het lokaal pact met de Vlaamse regering 
zoals dat door de Vlaamse Regering definitief werd uitgetekend bij beslissing van 1 
februari 2008. 

artikel 2: De gemeente stemt in met de overname door de Vlaamse Regering van schulden 
van de gemeente voor een bedrag van 1.064.600 euro, onder de voorwaarden 
uiteengezet in het schrijven van 21 maart 2008 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. 
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de nadere uitvoering van 
de overname, onder de voorwaarden bepaald in het voormeld schrijven. 



 

 

artikel 3: De gemeente verbindt zich tot het nemen van volgende maatregelen inzake 
fiscaliteit: 

1. Met betrekking tot het aanslagjaar 2009 geen enkele nieuwe belasting in te voeren en de 
aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet te verhogen ten opzichte van de 
aanslagvoeten of tarieven die voor het aanslagjaar 2008 van toepassing waren, eventueel met 
uitzondering van: 

• een niet-forfaitaire huisvuilbelasting volgens het principe “de vervuiler betaalt” ter 
vervanging van een afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting; 

• een nieuwe belasting ten laste van bedrijven of een verhoging van een bestaande 
belasting ten laste van bedrijven, ten gevolge van een beslissing die, eventueel in het 
kader van de meerjarenplanning, genomen werd voor 1 januari 2008 tot rationalisering 
van de bedrijfsbelastingen, en waarbij meerdere bestaande bedrijfsbelastingen worden 
afgeschaft en waarbij de totale geraamde inkomsten van de nieuwe belasting of van de 
verhoging van de bestaande belasting, niet hoger zijn dan deze van de afgeschafte 
belastingen; 

• een gemeentelijke leegstandheffing ter vervanging van de Vlaamse leegstandsheffing; 
• een belasting ter vervanging van een door een vonnis of arrest vernietigde belasting 

waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan die van de vernietigde belasting; 
• een verhoging van de aanvullende belasting of van het aantal opcentiemen op de 

onroerende voorheffing tot maximaal de normen opgelegd in artikel 11 van het decreet 
tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams 
Gemeentefonds; 

• Retributies ter vergoeding van een door de gemeente geleverde dienst of prestatie op 
verzoek van een belanghebbende vallen buiten dit engagement, evenals de 
gemeentelijke waterzuiveringsbijdrage. 

2. Geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen in te voeren tot en met het aanslagjaar 2012; 

3. Een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren door: 
• over nieuwe belastingen of over de verhoging van tarieven van bestaande belastingen 

ten laste van bedrijven te beslissen minstens twaalf maanden voor de datum waarop 
zij van kracht worden, met uitzondering van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing, en dit gedurende gans de legislatuur eindigend op 31 december 2012; 

• op de gemeentelijke website een overzicht op te nemen van alle 
belastingverordeningen, samen met de volledige tekst van de verordening; 

• een overzicht van de aanslagvoeten en van de basisbepalingen van alle belastingen op 
te lijsten volgens een in overleg tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur vastgesteld model, zodat dit 
zowel via de gemeentelijke website als via de website van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur ter beschikking kan worden gesteld; 

• de weblocatie van de volledige teksten van de verordeningen aan het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur te bezorgen. 

Gemeentebesturen die niet beschikken over een weblocatie publiceren hun 
belastingsbepalingen via de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. 

artikel 4: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

OPENBARE WERKEN 

    4   Herinrichting van het centrum – stand van zaken 

De Raad, 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2007-2012, in het bijzonder het speerpunt 

‘Herinrichting van het Centrum’; 

Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot regelmatige rapportering over dit 
speerpunt in de Gemeenteraad; 

Gelet op het verslag van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Akte te nemen van de stand van zaken. 

 



 

 

    5   Goedkeuring zoneringsplan 

De Raad, 
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 

tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32quater, §1, 11°, ingevoegd bij het decreet van 23 
december 2005, en op artikel 32duodecies, §1, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 
en gewijzigd bij de decreten  van 8 juli 1996, 19 december 1998, 21 december 2001 en 24 
december 2004; 

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending, inzonderheid op artikel 6bis, § 6, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en 
gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
inzonderheid op artikel 27, §2, 10°, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot 
de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire 
rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de 
vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke 
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 

Gelet dat in uitvoering van dit besluit een ontwerp van zoneringsplan werd opgesteld, 
dat het besluit voorziet dat dit ontwerp van zoneringsplan aan een openbaar onderzoek moet 
onderworpen worden; 

Gelet op het openbaar onderzoek dat loopt van 25 maart 2008 tot 26 mei 2008; 

Gelet tot op heden een schrijven werd ontvangen van de gemeentes Oostrozebeke en 
Harelbeke waarin het ontwerp zoneringsplan gunstig wordt geadviseerd; 

Gelet op het schrijven van Integraal Waterbeleid, Leiebekken waarin verschillende 
aanbevelingen worden gedaan; 

Overwegende dat de indeling van de cluster werd opgemaakt in samenspraak met de 
Vlaamse Milieumaatschappij, dat hierbij rekening werd gehouden met verschillende aspecten zoals 
deze zijn voorgeschreven in het uitvoeringsbesluit; 

Overwegende dat het advies van het Leiebekkenbestuur wordt gevolgd met 
uitzondering van de opmerkingen over de herindeling van de clusters 208-571, 208-671 en 208-
659. Voor de clusters 208-571 en 208-659 is het financieel niet verantwoord om deze collectief te 
zuiveren. De cluster 208-671 wordt in het nu voorliggende ontwerp voorzien als collectief te 
zuiveren. De opmerking over de clusters in woonuitbreidingsgebied verwijzen vermoedelijk nog 
naar het vroegere ontwerp. In het huidige ontwerp is dit gebied volledig voorzien als collectief te 
zuiveren; 

Gelet op het ontwerp van zoneringsplan; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van zoneringsplan goed te keuren. 

artikel 2: Een afschrift van dit besluit, de ingediende adviezen/bezwaren en het zoneringsplan 
per aangetekend schrijven over te maken aan de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

CULTUUR 

    6   TERF - Goedkeuring wijziging van de statuten 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 6 juli houdende intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het decreet houdende de organisatie en de subsidiëring van een cultureel 
erfgoedbeleid van 7 mei 2004; 



 

 

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

Gelet op de goedkeuring van de statuten voorgelegd aan de gemeenteraad van 26 juni 
2007; 

Gelet op de goedkeuring van de gewijzigde statuten op de Raad van Bestuur van TERF 
van 3 april 2008 waarbij artikel 13 aangepast werd in functie van de bijdrage die iedere gemeente 
moet leveren en waarbij tevens de mogelijkheid geboden wordt om in kader van het cultuurdecreet  
op andere vlakken samen te werken; 

Overwegende dat deze aanpassing van de statuten enkel een verduidelijking is en 
geen enkele budgettaire implicatie inhoudt; 

BESLUIT:  

artikel 1: De wijziging van de statuten van TERF worden goedgekeurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 april 2008 

Inspectie bij dienst bevolking 

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

In de inkomende briefwisseling las ik het inspectieverslag van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken – Algemene Directie. In dat inspectieverslag worden enkele pijnpunten bij 
dienst bevolking aangekaart. Ik citeer: “Er wordt (door dienst bevolking) verklaard dat de 
huwelijksakte steeds beschikbaar was vanaf de eerstvolgende werkdag, volgend op de datum van 
het huwelijk. Er werden in de referentieperiode van 6 maand (september ’07 – februari ’08) slechts 
op vier verschillende dagen bijwerkingen uitgevoerd, wat de vertragingen verklaart. In oktober ’07 
werden zelfs geen bijwerkingen uitgevoerd, alhoewel er drie huwelijken waren die maand. Deze 
huwelijken werden slechts op 21 november geregistreerd, met buitensporige vertraging. Ook 
tijdens januari ’08 werden geen huwelijken geregistreerd, met een vertraging van anderhalve 
maand tot gevolg. Volgens artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek moet een huwelijksakte op het 
moment van de feiten opgemaakt worden. In principe beschikt de gemeente daarna over twee 
werkdagen om deze informatie bij te werken. (artikel 6 paragraaf 3 KB d.d. 3 april ’84 – Belgisch 
Staatsblad 21 april ’84). Rekening houdend dus met het feit dat huwelijken traditioneel meestal 
plaatsvinden op vrijdag en zaterdag, wordt bij controle een ruime drempel van 6 dagen 
gehanteerd. De gemiddelde vertraging van de huwelijken in Ingelmunster bedraagt evenwel 21 
dagen!”. Wat verder in het inspectieverslag lezen we: “Er wordt door dienst bevolking verklaard 
dat de overlijdensakte in alle gevallen beschikbaar was 2 à maximaal 3 dagen na het overlijden. In 
principe beschikt de gemeente daarna over twee werkdagen (artikel 6 paragraaf 3 Koninklijk 
Besluit d.d. 3 april ’84 – Belgisch Staatsblad 21 april ’84) om deze informatie te verwerken. Zelfs 
indien dit binnen de drie à vier dagen zou gebeuren, zou de gehanteerde drempel van 6 dagen na 
feit niet overschreden worden. De gemiddelde vertraging in Ingelmunster bij overlijdensakten 
bedraagt 18 dagen, wat veel te hoog is.” De inspecteur besluit dat die vertragingen er komen 
doordat slechts twee fulltime personeelsleden aangesteld zijn voor het volledig takenpakket 
‘burgerzaken en begraafplaatsen’. Er was een contract voor een derde personeelslid, dat ter 
beschikking werd gesteld aan het gemeentebestuur door Binnenlandse Zaken in het kader van de 
uitreiking van de elektronische identiteitskaart. Maar die bediende heeft blijkbaar haar contract niet 
verlengd. Er werd onze gemeente dan opnieuw een fulltime bediende aangewezen door 
Binnenlandse Zaken, maar die bediende is hier slechts tijdelijk tewerkgesteld en wordt enkel 
ingezet voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten. Het viel de inspecteur ook op dat de 
vertragingen bij de huwelijksakten en overlijdensakten vooral opvallen tijdens verlofperiodes. Het 
personeel was zelfs niet op de hoogte van de wettelijke termijnen die op het invoeren van de 
gegevens van toepassing is. Het is uiteraard NIET de bedoeling van de Vlaams Belang-fractie om 
het personeel van dienst Bevolking een hak te zetten, wel integendeel: we zijn bekommerd over 
het vele werk dat de bevolkingsdienst heeft en vraagt aan het Schepencollege om dit op één of 
andere manier aan te pakken. 
Hierbij stel ik me volgende vraag. Wordt dringend overgegaan tot het aanwerven van een derde 
fulltime medewerker op dienst bevolking om de administratie rond huwelijksakten en 



 

 

overlijdensakten vlotter te laten verlopen? Op deze manier wordt het vele werk dat bij een 
bevolkingsdienst circuleert meteen ook wat draaglijker. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De medewerkers van elke gemeentelijke dienst doen hun uiterste best om hun opdrachten zo 
nauwgezet mogelijk uit te voeren. Dit geldt zeker ook voor de dienst bevolking. Het is echter zo 
dat uit elk inspectieverslag kan geleerd worden, en dat er steeds zaken aan het licht komen die 
door de inspecteurs worden vastgesteld. Dit is ten andere ook de bestaansreden van deze 
inspectiediensten. 
Wat nu uw concrete vraag betreft over de personeelsbezetting van de dienst bevolking kan ik u het 
volgende meedelen. Gedurende drie jaar was er een bediende gedetacheerd van een andere 
overheidsdienst – op aangeven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - voor de 
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten. Deze tijdelijke detachering is echter afgelopen en 
de betrokken bediende is op 1 maart 2008 naar haar eigen dienst teruggekeerd. Wij hebben hierop 
geanticipeerd door sinds 1 januari 2008 reeds een andere bediende naar de dienst bevolking te 
verschuiven die de opdrachten van deze bediende “elektronische identiteitskaarten” heeft kunnen 
aanleren tijdens de maanden januari en februari 2008. Sinds 13 april 2008 is bovendien een vierde 
bediende bezig met alle taken in de dienst bevolking/burgerlijke stand aan te leren. We streven 
immers voor alle diensten naar een meer polyvalente inzetbaarheid van ons administratief 
personeel. 

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

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Hilde Vankeirsbilck, raadslid, bij 
brief van 5 mei 2008 

Veiligheidscampage zwakke weggebruiker 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw H. Vankeirsbilck, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

We kunnen allen dagelijks vaststellen hoe belangrijk het is als voetganger, en zeker als fietser, om 
gezien te worden in het drukke verkeer. Tijdense de wintermaanden valt het trouwens op hoe de 
jongens en meisjes die in Ingelmunster naar school gaan hun geel jasje aantrekken en op die wijze 
goed zichtbaar in het verkeer kunnen bewegen. Ook mijn dochters maken gretig gebruik van de 
gele jasjes. In de Centrumschool worden ze op een positieve manier opgeleid en beloond bij het 
dragen van dit veilig hulpmiddel. Als jogger kan ik, ten andere, zelf geregeld vaststellen dat het de 
veiligheid zeker ten goede komt door dit gele jasje te dragen. 
Binnen 5 maanden schakelen we, jammer genoeg, weeral over naar de wintertijd. Deze vijf 
maanden zijn echter net voldoende om een campagne ‘Veilig Ingelmunster’ te overwegen en 
eventueel nu reeds beginnen voor te bereiden. Deze campagne kan misschien gevoerd worden in 
samenwerking met de scholen en met de politiediensten. 
Mag ik het schepencollege vragen dit te onderzoeken en eventueel de vereiste middelen te 
voorzien naar aanleiding van de begrotingswijziging van juni. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Veiligheid is inderdaad een belangrijk aandachtspunt, zeker voor de zwakke weggebruikers. Het 
schepencollege zal in overleg met de schooldirecties en met de leiding van de politiezone uw vraag 
onderzoeken. Wellicht moet het mogelijk zijn om tegen de invoering van de wintertijd binnen een 
5-tal maanden tegemoet te komen aan uw concrete vragen. Wij zullen dit dus onderzoeken. 

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 19 mei 2008 

Skatepark 

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

Sedert geruime tijd staan er op de ‘speelruimte’ nabij het sportstadium van Ingelmunster enkele 
houten schansen die bij het skateboarden worden gebruikt. De slechte toestand van dit skatepark 
staat in schril contrast met de nieuwe gebouwen van het sportstadium en het prestigieuze 
voetbalstadium van onze gemeente. Blijkbaar opteerde men bij de aankoop van die schansen of 
‘ramps’ voor losse elementen zodat de kinderen de hindernissen zelf kunnen verplaatsen. Enkele 
ouders contacteerden ons over het feit dat die schansen net gevaarlijk zijn doordat ze 
verplaatsbaar zijn. Ook het hout van die ‘ramps’ is in heel slechte staat waardoor vallende kinderen 
zich ernstig kunnen bezeren. 
Hierbij stellen we ons volgende vragen. 
Kan men voor onze jongeren een deftige skateboardpiste aankopen met nog meer ‘rol-
mogelijkheden’? Zal men bij de aankoop van deze piste dan meteen ook rekening houden met de 
keuze van het materiaal zodat de elementen niet meer roesten, rotten of verplaatsbaar zijn? 
In combinatie met een nieuwe ‘rolkom’ of ‘skatebowl’ dachten we meteen ook aan een graffitimuur. 
Doordat de gemeente zelf een graffitimuur aanbiedt denken wij dat de liefhebbers van de 
graffitikunst daar dan hun creativiteit kunnen botvieren zonder de gevels van burgers te 
bekladden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In het verleden zijn reeds een aantal contacten geweest tussen jongeren die het skatepark 
gebruiken en de sport- en jeudgdienst. Er werd zelfs al eens afgesproken dat de jongeren zelf een 
voorstel zouden uitwerken omtrent de toestellen en omtrent het gebruik van het terrein. Dit 
voorstel werd echter nog niet ontvangen. De huidige losse toestellen zijn er trouwens gekomen na 
overleg met de ‘gebruikers’. Er werd toen gekozen voor losse toestellen, zodat de skaters zelf hun 
parcours kunnen samenstellen door bv  bepaalde onderdelen te verplaatsen en dit op hun vraag. In 
de begroting 2008 zijn geen middelen voorzien voor de aanpassing van het huidige materiaal. De 
jeugd- en sportdienst zullen hiertoe zeker een vraag indienen bij het college mocht dit aangewezen 
zijn. 
Wat de graffiti-wall betreft, daar is nog nooit een aanleiding noch vraag rond geweest. Wij zullen 
dat dan ook niet doen. 

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 19 mei 2008 

Certificaat energie 

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

Vanaf 1 januari 2009 zal in elk publiek toegankelijk overheidsgebouw een 
"energieprestatiecertificaat" moeten uithangen dat vermeldt hoe energiezuinig dat gebouw is. Dat 
staat in een nieuw uitvoeringsbesluit bij het energieprestatiedecreet. Deze regeling is van 
toepassing op gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht omdat er een overheid in is 
gevestigd. Het kan dus onder meer gaan om loketgebouwen van de gemeente en OCMW maar ook 
scholen, bibliotheken, rusthuizen of ziekenhuizen vallen onder deze regeling. Deze regeling is niet 
toepasselijk op gebouwen met minder dan 1000 m² bruikbare vloeroppervlakte of die niet 
verwarmd worden voor menselijk comfort. Een "energieprestatiecertificaat" vermeldt hoe 
energiezuinig een gebouw is vergeleken met gelijkaardige gebouwen (referentiewaarden). Het 
energieprestatiecertificaat baseert zich hiervoor op het energieverbruik in het gebouw en op het 
gedrag van de gebruikers (bv. de werknemers). Op basis daarvan doet het certificaat 



 

 

aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw en 
geeft ook een aantal energiebesparende tips voor de gebruikers. Het gemeentebestuur moet zelf 
het initiatief nemen om een certificaat te (laten) opmaken. Om tijdig het certificaat uit te hangen, 
moet er gewerkt worden volgens een stappenplan. 
Hierbij stellen we ons volgende vraag. 
Heeft de bevoegde Schepen hiervoor reeds de nodige voorbereidingen getroffen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Onze gemeentelijke diensten en de betrokken schepen hebben al jaren terug geanticipeerd op deze 
regelgeving, door te werken met een energieboekhouding. De noodzakelijke stappen in uitvoering 
van het energiecertificaat werden al gezet. De tellerstanden van de gebouwen waarop de 
reglementering betrekking heeft werden tijdig genoteerd. De energiecoördinator heeft bij Syntra-
West met vrucht de opleiding energiedeskundige gevolgd. De certificaten zullen tijdig – dus tegen 
1 januari 2009 - opgemaakt en geafficheerd worden. 

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 19 mei 2008 

Vakantietoezicht 

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

Jaarlijks wordt het MIDOW-vakantietoezicht gepromoot door de gemeente. Als je op vakantie gaat, 
kan je via MIDOW vragen om een oogje in het zeil te houden. Alhoewel dit vakantietoezicht het 
ganse jaar door wordt aangeboden, zijn de periodes van de schoolvakanties en het zomerverlof het 
drukst. De politie streeft er steeds naar tijdens uw afwezigheid driemaal per week uw woning, 
garage en bijgebouwen te controleren. Na de controle krijgt u een briefje met bevindingen in uw 
brievenbus. Een dergelijk ‘vakantietoezicht’ kan u aanvragen bij de wijkpolitie, het zonaal onthaal 
te Meulebeke of via het internet. 
Hierbij stellen we ons volgende vragen. 
Hebben jullie er enig zich op hoeveel maal per jaar er op deze dienst beroep wordt gedaan? 
Hoeveel manschappen worden daarvoor ingezet? Geeft deze dienst een extra kost aan de 
gemeente? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In 2005 waren er in de politiezone 255 aanvragen voor vakantietoezicht, in 2006 269 aanvragen 
en in 2007 223 aanvragen. Het toezicht wordt uitgevoerd door de leden van de interventie en door 
de wijkinspecteurs. Omdat dit toezicht wordt uitgevoerd tijdens de normale dienstuitvoering 
veroorzaakt dit geen bijkomende kosten voor de gemeenten van de politiezone. 

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 19 mei 2008 

Maand van het Platteland 

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



 

 

In het kader van de actie 'Maand van het Platteland' wordt er een wedstrijd 'Plattelandsondernemer 
2008' georganiseerd. Ondernemers die een vernieuwend project i.v.m. plattelandseconomie 
starten, kunnen een prijs van meer dan € 4000 winnen. De jury selecteert tien kandidaten die voor 
een bekroning in aanmerking komen. Die ondernemers worden verzocht een open dag te houden 
en de jury zal dan de tien kandidaten beoordelen. Het laatste weekend van september maakt ze de 
vijf winnaars bekend. 
Hierbij stel ik me volgende vragen. 
Wordt deze actie, naast een aankondiging op de gemeentelijke webstek, ook nog op een andere 
manier gepromoot? Hebben jullie er weet van of er ook Ingelmunsterse ‘plattelandsondernemers’ 
meedingen naar deze titel? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De actie staat sinds 14 mei 2008 vermeld op www.ingelmunster.be. De flyer die hierop betrekking 
heeft ligt in de infozuil en aan de balie van de technische dienst. En bovendien zal de wedstrijd ook 
nog vermeld worden in het volgende  gemeentelijk infoblad ’t Ingeling. Tot op heden hebben wij 
geen weet van Ingelmunsterse deelnemers. 

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 19 mei 2008 

Aanplakken 

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

Op woensdag 23 april j.l. kreeg ik bezoek van een gerechtsdeurwaarder die me een ‘betekening-
bevel tot betalen van een gemeentelijke administratieve sanctie’ overhandigde. De 
gerechtsdeurwaarder zei me dat hij handelde in opdracht van het gemeentebestuur omdat één van 
onze plakploegen wat te kwistig met de papborstel omgesprongen had tijdens de 
verkiezingscampagene van 2006! We hadden daar destijds inderdaad een brief over ontvangen 
maar verder niks meer, tot het moment dat jullie een gerechtsdeurwaarder op me afstuurden. Wat 
jullie evenwel vergeten zijn is dat ook ik klacht indiende tegen CD&V toen ook jullie partij zich niet 
aan de voorwaarden hielden bij het aanplakken van affiches in 2007 (wetgevende verkiezingen). 
Toen ik bij de politie informeerde of ook CD&V’ers Bercy Slegers, Pol Vandendriessche en Stefaan 
De Clercq een dergelijke boete kregen bleek evenwel dat net deze PV geseponeerd werd. 
Hierbij stel ik me volgende vragen. 
Hoe komt het dat enkel het Vlaams Belang een administratieve sanctie kreeg, terwijl ook CD&V de 
afspraken voor het aanplakken van verkiezingsaffiches aan haar laars lapte? Waarom werd enkel 
onze partij geviseerd? 
Hoe komt het dat het Vlaams Belang wel een boete dient te betalen terwijl onze aanklacht aan 
CD&V geseponeerd werd? 
Naar aanleiding van de vakbondsverkiezingen zag ik laatst affiches van het ABVV op de 
gemeentelijke borden hangen. Die werden vakkundig door onze gemeentediensten weggehaald. 
Kreeg de verantwoordelijke uitgever van deze affiches ook een dergelijke sanctie door onze 
gemeente? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Vooraleer in te gaan op het specifiek dossier, wil ik ter inleiding duidelijk stellen dat u hier  twee 
procedures door elkaar haalt. Vooreerst is er de verwijzing naar een klacht die u neerlegde bij de 
politie tegen de genoemde personen als reactie op het niet respecteren van het reglement naar 
aanleiding van verkiezingen. Zoals voorzien in dit reglement en overeenkomstig de wet wordt 
dergelijke klacht strafrechtelijk behandeld. Het eventueel seponeren van PV’s is dus de 
verantwoordelijkheid van het parket. De gemeente kan daar dus niets aan veranderen. 



 

 

Anders is het gesteld met de overtreding waarvoor u en uw partij ondertussen een deurwaarder 
over de vloer kregen. Het betreft een overtreding tegenover het politiereglement van 4 december 
2001 voor het plaatsen van tijdelijke en visuele reclame op openbaar domein, vastgesteld op 22 en 
27 juni 2006 door de politie. Dergelijke overtredingen worden gesanctioneerd via het systeem van 
administratieve boetes. De overtreders werden hiervan in kennis gesteld, zowel bij gewoon als bij 
aangetekend schrijven, zoals in de procedure voorzien. Een overtreder heeft vervolgens 15 dagen 
de tijd om zijn verweer tegen deze kennisgeving mee te delen. 
In dit dossier kwam er geen enkele reactie van de overtreders waardoor op 9 augustus 2006 door 
de sanctionerend ambtenaar een boete werd uitgesproken van 100 euro. Deze uitspraak werd aan 
de overtreders betekend per gewoon en per aangetekend schrijven. Tegen deze uitspraak konden 
de overtreders binnen de maand beroep aantekenen bij de politierechter. Deze beroepsprocedure 
werd eveneens niet benut waardoor de sanctie rechtskracht kreeg en met alle middelen geïnd kon 
worden. 
Op 5 oktober 2006 werd namens de overtreders tussengekomen in dit dossier. Aan de raadsman 
werd een gedetailleerd overzicht gegeven van de stappen met de melding dat een tussenkomst 
geen enkele zin meer had aangezien de overtreders GEEN ENKELE van de mogelijke verweer- en 
beroepsmogelijkheden hebben benut, waardoor geen ontkomen meer was aan de sanctie. 
Aangezien deze raadsman geen verdere stappen ondernam, besluiten wij daaruit dat het 
gemeentebestuur zich rigoureus aan de wet hield in dit dossier. 

Dus stellen dat zij in dit dossier tussen de melding van de overtreding en het bezoek van de 
deurwaarder geen brieven meer ontvingen is niet correct. Integendeel, aangetekende zendingen 
werden niet opgehaald. Ook de bewering als zouden zij de enige zijn die hierin geviseerd worden is 
ook zeer tendentieus. Bij elke melding van een overtreding wordt de betrokkene, in ieder geval 
bestraft, als hij binnen de voorziene termijn van 15 dagen na het ontvangen van de melding, het 
niet eens de moeite vindt op de melding te reageren, en geen enkele beroepsprocedure uitput. 

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 19 mei 2008 

Sterretjesweide 

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

Het verlies van een kind is een erg aangrijpende gebeurtenis. Wanneer een kind levenloos geboren 
wordt, of om welke reden ook, nooit levensvatbaar is, betekent dit een drama voor het hele gezin. 
Vaak hebben ouders - niet zelden samen met de andere kinderen - lang uitgekeken naar de komst 
van hun kindje, broertje of zusje. Al op 9 september 1991 kwam er een omzendbrief in voege van 
de toenmalige minister van Binnenlandse zaken. Hierin worden gemeenten aanbevolen om een 
perceel van de gemeentelijke begraafplaats voor te behouden voor begraving van foetussen. De 
omzendbrief preciseert: “…dat het perceel is voorbehouden voor de begraving van foetussen die in 
een ziekenhuis of ten huize worden geboren na een spontane abortus en vóór het bereiken van de 
zesde maand van de zwangerschap. Als de ouders er de wens toe uitdrukken, mag de foetus 
gecremeerd worden. In dit geval wordt de as in de hiertoe bestemde urne naar de wens van de 
ouders begraven ofwel uitgestrooid op dit perceel…”. Als we kijken naar gemeenten en steden waar 
men wel al deze initiatieven genomen heeft om een aantal dergelijk plekjes in te richten, zien we 
één voor één prachtige dingen tot stand komen. Zo maakt men onder meer gebruik van sterretjes 
of paddenstoeltjes als gedenksteen. Bij nog andere kerkhoven zien we dat er een gedenksteen 
staat met een toepasselijke tekst en op aangebrachte plaatjes de namen van de kindjes. Al in 1994 
werden er al ‘Sterretjesweiden’ ingeplant op verschillende kerkhoven in Vlaanderen. Ook 
Ingelmunster heeft zo een ‘sterretjesweide’, maar weinig mensen hebben daar blijkbaar weet van. 
Deze ‘Sterretjesweiden’ zijn immers een plaats van troost voor de ouders en de familieleden. Deze 
plaats is dan ook meestal de enige plek van erkenning die de ouders hebben voor de buitenwereld, 
het enige bewijs dat zij de mama en papa zijn van dit kindje. Het verwerkingsproces kan hierdoor 
verzacht worden. De meeste bevallingen van deze kinderen gebeuren op de traditionele manier. 
Het is in de eerste plaats voor de ouders een zware traumatische ervaring, als je jouw levenloos 
kindje op de wereld moet brengen. We spreken hier van een baby tot de leeftijd van zes maanden 
of 180 dagen na de verwekking. De vereniging ‘Met lege handen’ klaagt aan dat vele ouders zelfs 



 

 

niet weten wat er met hun kindje gebeurt is. Ouders die hun dochter of zoon verloren zijn, voelen 
zich op dat moment vaak te onzeker om uitleg te vragen. Ziekenhuizen hebben tot de dag van 
vandaag enkel de plicht het stoffelijke overschot te behandelen als ‘anatomisch afval’. Dit gebeurt 
dagelijks, simpelweg omdat de ouders niet op de hoogte zijn van de omzendbrief van 10 maart 
2006. Daarom zou ik graag willen om via de gemeentelijke infokanalen en huisartsen een 
duidelijke informatiecampagne op te starten aan de inwoners van onze gemeente. Een campagne 
die duidelijk maakt dat ook de mogelijkheid bestaat om op een humane, respectvolle manier 
afscheid te nemen van je overleden kindje en deze ook zo te begraven of te verassen. 
Hierbij stellen we ons volgende vraag. 
Kan gemeente Ingelmunster een dergelijke informatiecampagne opstarten om de inwoners en 
huisartsen in te lichten over onze ‘Sterretjesweide’? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In overleg met enkele ziekenhuizen en met de artsen werd al drie jaar geleden door de gemeente 
Ingelmunster gestart met dit initiatief. Er werden al 4 foetussen begraven op de betrokken 
voorbehouden zone van onze gemeentelijke begraafplaats. Er werd op een gedenksteen toen ook 
een gedicht aangebracht als aandenken aan dit pijnlijk verlies waardoor bepaalde gezinnen worden 
getroffen. Naar aanleiding van de herinrichting van de begraafplaats die volop bezig is zal 
bovendien de plaats van deze voorbehouden zone nog beter worden aangeduid. Hetgeen u dus 
vraagt doen wij reeds drie jaar. 

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

 
    9   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 21 mei 2008 

Wc en boiler sportstadion 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Verhamme, raadslid, die het volgende toelicht. 

Ik stel voor aanpassingen aan het sanitaire blok in de oude sporthal te doen, samen met een 
nazicht of het vernieuwen van de boiler of warmwatervoorziening in de kantine (socio-club). 
De deuren van de toiletten draaien naar binnen open en langs deze zijde van de ingang bevinden 
zich ook de WC-rolhouders. Hierdoor is het moeilijk om het toilet binnen te gaan (zeker voor 
zwaarlijvige mensen). Ook in het geval dat er iemand onwel wordt, is het praktisch onmogelijk om 
die mens te helpen. Wellicht is het aan te raden om de deuren naar buiten te laten draaien. Ook 
had ik graag geweten waarom het toilet voor gehandicapten in de oude sporthal niet meer 
bruikbaar is. 
Wat betreft de boiler in de socio-club, deze lekt en zijn capaciteit is onvoldoende om een deftige 
afwas te doen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Zoals u weet werden in de gemeentelijke beleidsplanning voor de komende jaren een aantal 
aanpassingswerken voor het sportcentrum voorzien. Energiezuinige verlichting die eerstdaags 
wordt aangebracht in de “oude” sporthal is er daar één van. Anderzijds plannen wij ook 
aanpassingswerken aan het sanitair van deze sporthal, waaronder de zaken die u voorstelt. Wij 
zullen tevens opdracht geven aan de sportfunctionaris om na te zien wat de reden is dat het toilet 
voor mindervaliden niet toegankelijk zou zijn. En tenslotte, wat de boiler betreft waar u naar 
verwijst, deze is eigendom van het voetbalbestuur en werd blijkbaar nog geplaatst door het 
vroegere KSVI-bestuur. Wij zullen contact nemen met de huidige verantwoordelijke van OMS 
Ingelmunster en vragen welke maatregelen door OMS kunnen overwogen worden om een 
aanpassing aan deze installatie te doen. Wij hadden er in elk geval geen kennis van dat zich daar 
een probleem stelde. 
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