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OPENBARE ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    1   Openverklaring van administratief medewerker (C1-C3) via aanwerving bij het 
gemeentebestuur van Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het besluit van 24 januari 2006 houdende wijziging van de 

personeelsformatie; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 23 maart 2006 
houdende schorsing van het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende wijziging 
van de formatie van het gemeentepersoneel voor wat betreft de functies van milieuambtenaar (B4-
B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5); 

Gelet op het besluit van 23 mei 2006 houdende aanpassing van het besluit van 24 
januari 2006 houdende wijziging van de personeelsformatie; 

Gelet op art. 117 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Gelet op de beslissing van heden waarbij eervol ontslag aangeboden wordt aan 
mevrouw De Decker Christa met ingang van 1 maart 2007 ten gevolge van pensionering; 

Overwegende dat er aldus een vacature komt van een administratief medewerker in 
de dienst Interne Zaken – secretarie en onthaal; 

Overwegende dat in het belang van de dienstverlening continuïteit gegarandeerd kan 
worden bij de uitvoering van de taken binnen de dienst Interne Zaken – secretarie en onthaal; 

Overwegende dat aldus een selectieprocedure kan ingesteld worden met het oog op 
een aanwerving met ingang van 1 maart 2007; 

Gelet op de geactualiseerde functiebeschrijving in bijlage; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De statutaire betrekkingen van Administratief medewerker (niveau C1-C3) in de 
Dienst Interne Zaken – secretarie en onthaal wordt open verklaard via aanwerving 
met ingang van 1 maart 2007. 

artikel 1: Volgende elementen zijn op deze aanwerving van toepassing: 

1. Aanwervingsvoorwaarden 

1.1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten. 
1.2. Houder zijn van het diploma of getuigschrift van Secundair Onderwijs 
1.3. Bij voorkeur, nuttige ervaring en vaardigheden kunnen aantonen inzake 

secretariaatsbeheer, baliewerk en onthaal 
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1.4. Slagen in een gewoon aanwervingsexamen 

2. Examenprogramma 

2.1. Voorselectie (in voorkomend geval) 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen (meer dan 8) wordt een voorselectie georganiseerd. 

Dit omvat, indien het aantal inschrijvingen meer dan 8 is, een voorselectie op basis van een 
multiple choice-test met 40 vragen die rechtstreeks met het functioneren van de dienst verband 
houden. Hierdoor wordt het aantal kandidaten gereduceerd tot 8. De kandidaten die gelijk eindigen 
op plaats 8 worden toegelaten tot het schriftelijk gedeelte. 

2.2. Schriftelijk gedeelte 

Basiskennis van de gemeentewet, het administratief recht en het burgerlijk 
wetboek 

Subtotaal op 10 p. 

Basiskennis van technieken van toepassing op de dienst Subtotaal op 15 p. 

Gevalstudie: het opmaken van een dossier met klanten-aspecten en aanpak 
van gemeentelijke dienstverlening 

Subtotaal op 25 p. 

2.3. Mondeling gedeelte 

Presentatie en conversatieproef om de communicatievaardigheden, het 
zelfstandig werken en zin voor initiatief te testen 

Subtotaal op 15 p. 

Interview om inzicht te krijgen in de houding en de algemene ontwikkeling Subtotaal op 25 p. 

Bespreking van de gevalstudie Subtotaal op 10 p. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat in elk onderdeel van het examen minimum 50% van de 
punten behalen en op de totaliteit van het examen minimum 60 % van de punten. 

2.4. Psychotechnische test 

Na het schriftelijk en voor het mondeling gedeelte wordt door een erkend selectieorganisme een 
psychotechnische proef afgenomen. De waarde van deze psychotechnische proef is een 
onderscheidend criterium voor het al dan niet weerhouden van de kandidaat, indien uit de 
resultaten van de proef blijkt dat de kandidaat niet beantwoordt aan de in het functieprofiel 
gestelde vereisten. 

3. Examencommissie 

Minimum 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in een lokaal bestuur, andere openbare dienst of 
privé-instelling met een kwalificatie gelijkgesteld aan niveau A of B en één selectiedeskundige van 
minstens niveau A. 

artikel 2: Het College de opdracht te geven de selectieprocedure te organiseren. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    2   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 15 mei 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster, Bollewerpstraat, van 
maandag 22 mei tot woensdag 24 mei 2006 naar aanleiding van uitzonderlijk zwaar 
vervoer 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 15 mei 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld van maandag 22 mei tot en met woensdag 24 mei 2006 n.a.v. 
uitzonderlijk zwaar vervoer; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 15 mei 2006 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld vanaf maandag 22 mei tot en met 24 mei 2006, 
n.a.v. uitzonderlijk zwaar vervoer, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    3   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdagavond 
30 juni 2006 n.a.v. de tuningshow te Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 

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

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

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

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

Overwegende dat op vrijdag 30 juni 2006 een tuningshow wordt georganiseerd op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit een grote opkomst van 
deelnemers te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

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

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op vrijdag 30 juni 2006 vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, zal verboden zijn in de Kortrijkstraat, vanaf de parking van de Aldi tot 
aan de parking van de Revolution. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van het 
bord C3. 
 
Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Ringlaan – Gentstraat en vice 
versa. 

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

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 
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    4   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf donderdag 3 
augustus 2006 tot en met zondag 6 augustus 2006 naar aanleiding van de Kriekefeesten 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 me 1989, 

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

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

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

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

Overwegende dat vanaf donderdag 3 augustus 2006 tot en met zondag 
6 augustus 2006 Kriekefeesten wordt georganiseerd; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op vrijdag 4 augustus 2006 tussen 16u15 en 18u15 en op zaterdag 
5 augustus 2006 tussen 8u15 en 10u15, zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
1. Alle verkeer is verboden in de Kweekstraat, vanaf huisnummer 58 tot aan het 
kruispunt met de Elsstraat. 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3. 

artikel 2: Op zaterdag 6 augustus 2006 vanaf 13u30 tot 17u00, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Alle verkeer is verboden in de Kweekstraat, vanaf het kruispunt met de 
Zuidstraat tot aan het kruispunt met de Elsstraat en vanaf de Elsstraat tot aan het 
kruispunt met de Hazenstraat.. 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de heren Griffiers bij de 
rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de heer 
Korpschef van de politiezone MIDOW. 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 12 
augustus 2006 en zondag 13 augustus 2006 naar aanleiding van de Mennefeesten in de 
Zwanestraat 

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

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

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

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

Overwegende dat er op zaterdag 12 augustus 2006 en zondag 13 augustus 2006 
Mennefeesten doorgaan in de Zwanestraat; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 12 augustus 2006 vanaf 14u00 tot 20u00 en op zondag 
13 augustus 2006 vanaf 14u00 tot 20u00, zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
1. Alle voertuigenverkeer wordt verboden in de Zwanestraat, vanaf het kruispunt 
met de Bruggestraat tot het kruispunt met de Veldstraat. 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3. 

artikel 2: Op zaterdag 12 augustus 2006 vanaf 8u30 tot 10u15, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn ten gevolge van een vinkenzetting: 
 
1. Alle voertuigenverkeer wordt verboden in de Veldstraat, vanaf het kruispunt met 
de Doelstraat tot aan het kruispunt met de Zwanestraat. 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de heren Griffiers bij de 
rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 

FINANCIËN 

    6   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2005 

De Raad, 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2005, opgemaakt onder 
verantwoordelijkheid van de heer Jean-Pierre Vroman, Gemeenteontvanger; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit, ter vervanging van het besluit van de Regent van 1945; 
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Overwegende dat deze hervorming in werking trad op 1 januari 1995; 

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

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 6 onthoudingen 

artikel 1: De rekening 2005 goed te keuren die samengesteld wordt als volgt: 

Synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE 
DIENST 

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de 
gemeente 

- Onverhaalbare en oninvorderbare 
bedragen 

11.016.736,77 

 

741,78 

4.678.991,56 

 = Netto-vastgestelde rechten 

 - Vastleggingen 

11.015.994,99 

7.986.901,45 

4.678.991,56 

4.343.965,46 

= BEGROTINGSRESULTAAT 3.029.093,54 335.026,10 

2. Netto-vastgestelde rechten 

- Aanrekeningen 

11.015.994,99 

7.884.598,39 

4.678.991,56 

2.709.278,61 

= BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 3.131.396,60 1.969.712,95 

3. Vastleggingen 

 - Aanrekeningen 

7.986.901,45 

7.884.598,39 

4.343.965,46 

2.709.278,61 

= Over te dragen vastleggingen (Form. T) 102.303,06 1.634.686,85 

De resultatenrekening 

BATIG COURANT RESULTAAT 1.565.768,00 euro 

BATIG EXPLOITATIERESULTAAT 1.541.250,00 euro 

BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 1.856.500,00 euro 

De balans 
De balans op 31 december 2005 is sluitend met een totaal in ACTIVA en PASSIVA ten bedrage 
van 40.096.129,00 euro. 

 
    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2005 

De Raad, 
De Voorzitter deelt mee dat het jaarverslag 2005 aan alle raadsleden zeven volle 

dagen op voorhand werd bezorgd ingevolge de bepalingen van art. 96 van de NGW. 

Het verslag van 42 bladzijden wordt besproken. 

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

Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, gaat de Voorzitter over tot de 
stemming tot goedkeuring van dit verslag. 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 
    8   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2006 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2005 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2006; 

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

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 6 onthoudingen 

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

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

7.986.271,00 

 

502.753,00 

30.720,00 

8.058.432,00 

3.029.094,00 

79.178,00 

72.161,00 

3.029.094,00 

- 423.575,00 

30.720.00 

Nieuwe uitkomst 8.458.304,00 11.166.704,00 2.708.400,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

2.728.050,00 

 

742.700,00 

13.000,00 

2.728.050,00 

335.026,00 

394.674,00 

0,00 

335.026,00 

- 348.026,00 

13.000 

Nieuwe uitkomst 3.457.750,00 3.457.750,00 0,00 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West- 
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

PATRIMONIUM 

    9   Goedkeuren overeenkomst houdende regeling voor de werkwijze en de verrekening 
van de financiële aspecten met betrekking tot het ondergronds brengen van ICS-netten 
naar aanleiding van het ondergronds brengen van elektriciteitsnetten 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer van elektriciteit 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Gelet op het feit dat Telenet n.v. op het grondgebied van de gemeente actief is als 
exploitant van een kabelnet voor de distributie van ICS-signalen (informatie- & 
communicatiesignalen); 

Overwegende dat, wanneer Gaselwest een gedeelte van haar bovengronds 
elektriciteitsdistributienet ondergronds wenst te brengen, een synergetische aanpak met het 
bovengronds ICS-net onder meer vanuit financieel, exploitatietechnisch en esthetisch oogpunt 
aangewezen is; 
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Overwegende dat er op heden geen formele regeling bestaat tussen de gemeente, 
Gaselwest en Telenet voor wat betreft de financiële aspecten van dergelijke werken voor het 
ondergronds brengen van de ICS-netten naar aanleiding van het ondergronds brengen van 
elektriciteitsdistributienetten van Gaselwest, wat in het nabije verleden aanleiding heeft gegeven 
tot betwistingen tussen de gemeente en Telenet over concrete dossiers van ondergronds brengen; 

Gelet op het feit dat – onder meer door bemiddeling van de overkoepelende instanties 
van de gemengde sector voor distributienetbeheer en de vertegenwoordigers van de openbare 
sector in de ICS/KNP-intercommunales - thans een ontwerp van overeenkomst terzake tussen de 
openbare sector en Telenet is tot stand gekomen dat ter goedkeuring aan de betrokken 
gemeentebesturen wordt voorgelegd; 

Overwegende dat deze overeenkomst een voor de gemeente (financieel) gunstige 
regeling inhoudt voor de desbetreffende werken uit de periode 2004-2005, die een einde stelt aan 
de lopende betwistingen tussen de gemeente en Telenet; 

Overwegende dat deze overeenkomst voor de periode 2006-2009 voorziet in een 
jaarlijkse investeringsbijdrage aan de gemeente waarop de normalerwijze aan de gemeente 
aangerekende kosten voor het ondergronds brengen van de ICS-netten kunnen worden verrekend; 

Overwegende dat deze overeenkomst voorts een aantal andere bepalingen bevat die 
erop gericht zijn een algemeen afsprakenkader tussen de betrokken gemeenten en Telenet vast te 
leggen en zodoende in deze materie rechtszekerheid voor alle betrokken partijen tot stand te 
brengen; 

Gelet op het schrijven van Gaselwest de dato 2 juni 2006 en de bijlagen bij dit 
schrijven; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring te hechten aan de “Overeenkomst houdende een regeling voor de 
werkwijze en de verrekening van de financiële aspecten met betrekking tot het 
ondergronds brengen van ICS-netten naar aanleiding van het ondergronds brengen 
van elektriciteitsnetten”, af te sluiten tussen de gemeente en de naamloze 
vennootschap Telenet. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing, meer bepaald met de ondertekening van genoemde 
overeenkomst met Telenet n.v. en met de verdere uitvoering van de bepalingen 
ervan. 

artikel 3: Onderhavige beslissing ter kennisgeving over te maken aan het secretariaat van 
Gaselwest p/a Eandis cvba, Industriepark De Bruwaan, 12 te 9700 Oudenaarde en 
aan Telenet nv, p/a Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   10   BPA Bruggestraat – aanstellen ontwerper 

De Raad, 
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 

1996, en wijzigingen, in het bijzonder artikel 19; 

Gelet op artikel 234 lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet houdende toewijzing van 
bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake vaststelling van voorwaarden en de keuze van 
procedure inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral artikel 17 §2 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 
waarin de mogelijkheid voorzien is om voor deze opdracht inzake het opmaken van een BPA, de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe te passen; 

Gelet op de artikelen 120 t.e.m. 122 van het uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 
(zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) in verband met de bijzondere bepalingen betreffende 
de onderhandelingsprocedure en op het KB van 26 september 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 29 
april 1999); 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2006 waarbij het BPA 
Bruggestraat in herziening werd gesteld en waarbij de wijze van gunnen werd goedgekeurd; 

Gelet dat WVI, Leiedal en WES werden uitgenodigd om een offerte in te dienen; 

Overwegende dat enkel WVI een offerte heeft ingediend, dat de prijs voor de opmaak 
van het BPA 11.434,50  euro bedraagt; 

Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2006 volgende 
middelen werden voorzien: 

Artikelnr. Krediet Saldo Aan te wenden Saldo 
na aanwending 

930/122-02 12.395 euro 9.902,22 euro 11.434,5 euro 0 euro 

In eerstvolgende begrotingswijziging zullen de nodige kredieten voorzien worden om 
aan deze budgetoverschrijding tegemoet te komen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Voor de opmaak van de nodige dossiers voor het herzien van het bijzonder plan 
van aanleg ‘Bruggestraat’ wordt WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge, 
aangesteld als ontwerper en belast met het uitvoeren van de opdracht 
overeenkomstig de ingediende offerte. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de betrokken 
partijen. 

 

OCMW 

   11   Goedkeuring overeenkomst met RWR inzake begeleiding bij de opmaak van het 
Lokaal Sociaal Beleidsplan 

De Raad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Sociaal Beleid; 

Overwegende dat dit decreet oplegt dan een Lokaal Sociaal Beleidsplan moet worden 
opgesteld door gemeente en OCMW; 

Overwegende dat daartoe ondersteuning werd beloofd door de Vlaamse Gemeenschap; 

Overwegende dat deze ondersteuning geconcretiseerd wordt door de mogelijkheid een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Regionale Welzijnsraad (RWR), waarbij de 
Vlaamse Gemeenschap instaat voor de financiering van deze overeenkomst; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op het gunstig advies van het overlegcomité gemeente-OCMW van 18 mei 2006; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De overeenkomst tussen de Regionale Welzijnsraad, het OCMW en de gemeente 
Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

 

ONDERWIJS 

   12   Vaststelling lokale verlofdagen voor het schooljaar 2006-2007 voor de 
Gemeentelijke Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 

De Raad, 
Overwegende dat voor het schooljaar 2006-2007 twee lokale verlofdagen dienen 

vastgesteld te worden voor de gemeentelijke scholen; 

Gelet op het protocol van 25 april 2006 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité 
Onderwijs; 
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Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden, inzonderheid artikel 9; 

Overwegende dat de onderhandelingen als beëindigd mogen beschouwd worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verlofdagen voor het schooljaar 2006-2007 voor de Gemeentelijke Lagere 
School en de Gemeentelijke BLO-school worden vastgesteld op 
- maandag 30 april 2007 
- maandag 7 mei 2007. 

 

JEUGD 

   13   Jeugdwerkbeleidsplan - goedkeuring verantwoordingsnota 2005 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering 

van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, 
gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 ter uitvoering 
van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het 
voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 ter uitvoering 
van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de 
subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdruimtebeleid voeren als onderdeel van het 
jeugdwerkbeleid; 

Gelet op de goedkeuring van het jeugdwerkbeleidsplan 2005 – 2007 door de 
gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005; 

Overwegende dat de verantwoordingsnota een verslag van het gevoerde 
jeugdwerkbeleid tijdens het voorbije jaar dient te geven samen met een financieel overzicht; 

Gelet op het ontwerp verantwoordingsnota 2005 in bijlage; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad betreffende de 
verantwoordingsnota 2005; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verantwoordingsnota wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse Minister bevoegd voor 
Jeugd en Cultuur. 

 

TOERISME 

   14   Toerisme Leiestreek vzw – goedkeuring wijziging statuten 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2001 houdende 

toetreding van de gemeente Ingelmunster tot de vzw Toerisme Leiestreek; 

Gelet op de vraag van de voorzitter van de vzw Toerisme Leiestreek van 11 mei 2006 
(ontvangen op 16 mei 2006) tot goedkeuring van een beperkte statutenwijziging van de vzw op de 
algemene vergadering van 13 juni 2006; 

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen niet fundamenteel van aard zijn doch 
kaderen in de nieuwe wetgeving betreffende vzw’s; 

Overwegende dat de goedkeuring van een wijziging van de statuten een bevoegdheid 
is van de gemeenteraad, doch de gemeenteraad van Ingelmunster niet meer samenkomt voor 13 
juni 2006, dag van de algemene vergadering; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze wijziging van de 
statuten kan goedkeuren, doch onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad op 27 
juni 2006; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 2 juni 2006 houdende goedkeuring van de statutenwijziging van 
Toerisme Leiestreek vzw. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


