
Zitting Gemeenteraad van 28 april 2009 

 
AANWEZIG: 

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

 

De heer Voorzitter deelt mee dat mevrouw Martine Verhamme, raadslid, zich laat 
verontschuldigen. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de vorige zitting. Er worden 
geen opmerkingen geformuleerd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       WVI – Algemene vergadering van 15 mei 2008 – 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 24 
maart 2009 om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 15 mei 2009; 

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 17 december 2008; 
2. Verslag van de Raad van Bestuur; 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor; 
4. Jaarrekeningen 2008; 
5. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor; 
6. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met 

raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de agenda; 
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 15 mei 2009. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van WVI van 15 mei 2009 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van WVI van 15 mei 2009 goedkeuren. 

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

 
2       IVIO – Algemene vergadering van 18 mei 2009 – 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 20 
maart 2009 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 18 mei 2009; 

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 2008; 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2008; 
4. Winstverdeling; 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor voor het boekjaar 2008. 

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 18 mei 2009 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IVIO van 18 mei 2009 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van IVIO van 18 mei 2009 goedkeuren. 

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

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

3       Fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 17 december 2002 houdende de 

toekenning van een fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel, meer bepaald artikel 4 waarin 
bepaald wordt dat er maximaal 10 kilometer per dag aangerekend mag worden; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, meer bepaald artikel 
218 betreffende de toekenning van een fietsvergoeding; 

Overwegende dat het limiteren van het maximaal aantal kilometer niet strookt met de 
idee dat het gebruik van de fiets voor verplaatsingen van en naar het werk aangemoedigd dient te 
worden; 

Overwegende dat deze beperking bijgevolg geen stimulans is voor personeelsleden die 
verre verplaatsingen met de fiets willen maken en dus niet strookt met maatregelen om de 
milieuvervuiling te beperken; 

Overwegende dat het aangewezen is deze beperking uit artikel 4 van de beslissing van 
de Gemeenteraad van 17 december 2002 te schrappen; 

Overwegende dat op het vakbondsoverleg van 20 maart 2009 deze aangelegenheid 
besproken werd; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 30 maart 2009; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Artikel 4 van de beslissing van de Gemeenteraad van 17 december 2002 wordt 
aanpast als volgt: “De vergoeding wordt beperkt tot maximaal één keer de weg 
heen en terug per dag”. 

artikel 2: Deze aanpassing geldt vanaf 1 mei 2009. 

 
4       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 

De Raad, 



 

 

Gelet op artikel 75 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24 juni 2008 houdende het 
organogram van de gemeentelijke diensten; 

Gelet op de beslissing van heden waarin de Gemeenteraad de formatie van het 
gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; 

Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden 
gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat volgende aanpassingen aan het organogram dienen te gebeuren: 
verwijderen van de slash-functies, herbenoeming van cultuurconsulent in 
cultuurbeleidscoördinator, herbenoemen van deskundige boekhouden in deskundige financiën en 
de opschaling van één technisch beambte niveau E1-E3 naar technisch assistent niveau D1-D3 
binnen de dienst openbare werken en patrimonium; 

Overwegende dat behoudens deze aanpassingen het organogram verder ongewijzigd 
blijft; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 30 maart 2009; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen aan het organogram van de 
gemeentelijke diensten voor advies zullen worden voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn in april 2009; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 20 maart 2009; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

Gelet op de tegenstem van De Brug, de SP.a en het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 stemmen nee 

artikel 1: Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld zoals voorzien in 
bijlage. 













 

 

 
5       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op artikel 103 en 104 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 september 2008 tot vaststelling 
van de personeelsformatie na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de personeelsformatie aangewezen zijn: 

Algemeen: 

Overeenkomstig de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel kunnen slash-functies niet 
langer opgenomen worden in de personeelsformatie. Bijgevolg wordt voorgesteld om volgende 
functies aan te passen als volgt, in overeenstemming met de huidige of eventuele toekomstige 
bezetting: deskundige netwerk en IT-beheer (C4-C5), deskundige burgerzaken (B1-B3), 
deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3) en deskundige werkleiding (C4-C5). Deze wijziging heeft 
geen invloed op het personeelsbudget 2009. 

Dienst administratie: 

Tengevolge een herverdeling van de taken binnen de cel financiën, komt de benaming ‘deskundige 
boekhouden’ niet langer overeen met de functie-inhoud. Vandaar wordt voorgesteld om deze 
functie te herbenoemen als ‘deskundige financiën’. Op die manier dekt de functietitel beter de 
inhoud van de functie. Deze wijziging heeft geen invloed op het personeelsbudget 2009. 

Dienst openbare werken en patrimonium: 

Om de werking van de cel uitvoering groen en begraafplaatsen vlotter te laten verlopen, wordt 
voorgesteld om één functie van technisch beambte gesco niveau E op te schalen naar niveau D 
(technisch assistent gesco). De persoon die in deze functie tewerkgesteld wordt, zal immers meer 
verantwoordelijkheden krijgen, waardoor een opwaardering geoorloofd is. Deze wijziging zorgt 
voor een stijging van het personeelsbudget 2009 van ongeveer 3.000,00 €. Deze stijging zal 
worden opgenomen in de eerstvolgende budgetwijziging. 

Dienst vrije tijd: 

De functiebenaming ‘cultuurconsulent’ wordt in het kader van het Cultuurdecreet niet langer 
gehanteerd. Vandaar dat voorgesteld wordt om deze functie voortaan ‘cultuurbeleidscoördinator’ te 
noemen. Deze naamsverandering heeft geen invloed op het personeelsbudget 2009. 

Gelet op het meerjarig financieel beleidsplan 2009-2013; 

Overwegende dat de meerkost op jaarbasis van de voorgestelde formatiewijziging ten 
belope van 3.000 € ook in de toekomst financieel draagbaar blijft; 

Gelet op het voorstel tot wijziging aan de lijst van beoordelaars per dienst als gevolg 
van de wijzigingen in de personeelsformatie; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 30 maart 2009; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen aan de personeelsformatie voor 
advies zullen worden voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in april 2009; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 20 maart 2009; 

Gelet op de tegenstem van De Brug, de SP.a en het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 stemmen nee 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, conform 
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en conform artikel 103 en 104 
van het Gemeentedecreet, als volgt: 

Statutair gemeentepersoneel FTE 

Secretaris 1 

Ontvanger/Financieel beheerder 1 



 

 

Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Deskundige netwerk- en IT-beheer (C4-C5) 1 

Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 

Bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 

Deskundige burgerzaken (B1-B3) 1 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 8 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 

Stedenbouwkundig en duurzaamheidsambtenaar (A1a-A3a) 1 

Deskundige GIS (B1-B3) 1 

Deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3) 1 

Milieuambtenaar (B1-B3) 1 

Industrieel ingenieur (A1a-A3a) 1 

Deskundige technische diensten (B1-B3) 1 

Deskundige werkleiding (C4-C5) 1 

Technisch medewerker (C1-C3) 3 

Technisch assistent (D1-D3) 7 

Diensthoofd vrije tijd (A1a-A3a) 1 

Bibliothecaris (B1-B3) 1 

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 

Collectieverzorger (D1-D3) 1 

Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1 

Sportpromotor (B1-B3) 1 

Uitdovend statutair gemeentepersoneel FTE 

Stafmedewerker financiën (A1a-A3a) 1 

Administratief hoofdmedewerker (C4-C5) 2 

De functie van stafmedewerker financiën (A1a-A3a) dooft uit na het vacant komen 
van de functie van ontvanger/financieel beheerder; de functies administratief 
hoofdmedewerker (C4-C5) blokkeren de functies van deskundige burgerzaken (B1-
B3) en administratief medewerker (C1-C3). 

artikel 1: Op basis van artikel 104, § 2, 5° van het Gemeentedecreet worden volgende 
contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die 
hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Technisch assistent (D1-D3) 1 

Technisch beambte (E1-E3) 1 

Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 

Busbegeleider (E1-E3) 1 



 

 

artikel 2: Op basis van artikel 104, § 3 van het Gemeentedecreet wordt volgende 
contractuele functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de 
burgemeester en de schepenen: 

Contractueel kabinetspersoneel FTE 

Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 

artikel 3: De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering 
van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: 

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE 

Technisch assistent gesubsidieerd contractueel (D1-D3) 4 

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 12 

Jeugdanimator sociale maribel (C1-C3) 1 

Sportpromotor sociale maribel (B1-B3) 1 

artikel 4: De lijst van beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage. 

 
6       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen 

De Raad, 
Gelet op artikel 105 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16 december 2008 waarin de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werd vastgesteld; 

Overwegende dat het noodzakelijk is bepaalde aanpassingen aan de 
rechtspositieregeling door te voeren, meer bepaald door: 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel 
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de 
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn – zijnde 
artikel 88, 119, 173, 196 en bijlage II (salarisschalen niveau D; toevoeging salarisschaal D5); 

• interne aanpassingen – zijnde artikel 122, 124, 175, 215, 217, 227 en 230; 

• het sectoraal akkoord bij de Vlaamse Overheid houdende de grensbedragen voor de toekenning 
van de haard- en standplaatstoelage, met als gevolg de wijziging van artikel 181 en 182; 

• de programmawet van 22 december 2008 houdende de modaliteiten van het 
omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind, met als gevolg de wijziging van artikel 
253; 

• het feit dat een regeling betreffende de vergoeding van de conciërge dient opgenomen te 
worden in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Ingelmunster, zijnde artikel 
221bis; 

• aanpassingen die dienen te gebeuren opgelegd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
meer bepaald in artikel 122, 130 en 291; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling 
tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 13 februari 2009 en 20 maart 2009, 
zoals voorzien in de wet van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 30 maart 2009; 



 

 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor 
advies zullen worden voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in april 2009; 

Gelet op het protocol het Bijzonder Onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 20 maart 2009; 

Gelet op de tegenstem van De Brug en de SP.a; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 6 stemmen nee 

artikel 1: De aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden 
vastgesteld zoals voorzien in bijlage. 























 

 

 

POLITIE 

7       Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 

De Raad, 
Gelet op het gevaar voor verstoring van de openbare rust in de periode vóór en tijdens 

de verkiezingen; 

Overwegende dat dit reglement hervastgesteld wordt teneinde de openbare orde, rust 
en veiligheid te garanderen; 

Gelet op de bestaande politieverordening, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 15 mei 2007; 

Gelet op artikelen 119 van de gemeentewet; 

Gelet op alle eerdere politiebesluiten, genomen door de hogere overheid met 
betrekking tot deze materie; 

Gelet op de tegenstem van het VB; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 stemmen nee 

artikel 1: Op de openbare aanplakplaatsen zal uitsluitend en alleen mogen aangeplakt 
worden op de panelen die door het gemeentebestuur daartoe tijdelijk op de 
volgende plaatsen worden voorbehouden: 
- in de Stationsstraat, ter hoogte van de Mandelbrug; 
- op het marktplein, aan de St. Amandskerk; 
- op de hoek Kortrijkstraat–Izegemstraat (spoorweg). 
 
Op bovenvermelde plaatsen wordt voor iedere partij eenzelfde oppervlakte 
voorbehouden waarop vrijelijk mag geplakt worden. De ruimte, die de partijen ter 
beschikking wordt gesteld, wordt aangewezen door ofwel het letterwoord van de 
partij, hetzij door het toegekende lijstnummer. 

artikel 2: Het is ten allen tijde verboden, op of langs de openbare weg, of op andere plaatsen 
of pleinen, om het even welke verplaatsbare inrichting of voertuig te plaatsen, met 
zuivere kiespropaganda. 

artikel 3: Op de private eigendommen mag slechts aangeplakt worden door de eigenaar zelf 
of door de gebruiksgerechtigde, voor zover de eigenaar zijn akkoord vooraf en 
schriftelijk heeft bevestigd. 

artikel 4: In de periode voorafgaand aan de dag van de verkiezingen is het verboden, tussen 
22u00 u en 7u00 u, om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen, zelfs op de plaatsen die door de 
gemeentelijke overheid tot aanplakking bestemd zijn of die, vooraf en schriftelijk 
werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde, voor zover ook 
de eigenaar zijn toelating vooraf en schriftelijk heeft gegeven. 
 
Dit verbod is eveneens van toepassing op de dag van de verkiezingen tussen 
middernacht en 15u00. 
 
Het aanplakken op andere plaatsen blijft ten allen tijde verboden. 

artikel 5: Vanaf de dag voorafgaande aan de verkiezingsdag om 22u00 u tot de dag van de 
verkiezingen om 15u00 , zal, onder geen enkele vorm, meer kiespropaganda 
mogen gemaakt worden op of langs de openbare weg op het openbaar domein dit 
in de Brigandsstraat, de Gentstraat voor het gedeelte begrepen tussen de 
Brigandsstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat, en de Bollewerpstraat, voor het 
gedeelte begrepen tussen de Hinnebilkstraat en de Ring. 

artikel 6: Gedurende dezelfde uren en gedurende dezelfde periode is eveneens verboden, 
ieder vervoer van affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en 
plakbriefjes, alsook van allerhande materiaal voor de aanplakking ervan en voor 
het aanbrengen van allerhande opschriften. 



 

 

artikel 7: Het is verboden vlugschriften, foto’s of verkiezingsmateriaal uit te delen vanaf de 
dag voorafgaande aan de verkiezingen om 22u00 u tot op de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u. Geen enkel bord, vast, beweegbaar of aangebracht in of 
op voertuigen zal zich op het openbaar domein, hier inbegrepen de wegen van het 
grondgebied van het Rijk, bevinden gedurende dezelfde periode. 

artikel 8: Ongeacht de regelmatig toegelaten transporten is het vervoer, tussen dezelfde uren 
en gedurende dezelfde periode van voor de openbare veiligheid gevaarlijke 
voorwerpen in de zin van artikel 2bs van de wet van 29 juli 1934 houdende het 
verbod op private milities, eveneens verboden. 

artikel 9: Het is verboden wettelijk aangebrachte aanplakkingen te overplakken, af te rukken 
of te beschadigen. 

artikel 10: Schilderen of kalken om het even waar, of het aanplakken of laten aanplakken, 
buiten de gevallen voorzien bij voornoemde artikelen, is ten strengste verboden 

artikel 11: Alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, 
bestemd voor aanplakking zullen, bij overtreding van het verbod gesteld in artikel 4 
van dit besluit, alle materialen bestemd voor aanplakking ervan, of voor het 
aanbrengen van opschriften; alle voorwerpen, dienend of gediend hebbend tot het 
plegen van voornoemde overtredingen en alle voorwerpen die gevaar opleveren in 
de zin van dit besluit, worden in beslag genomen met het oog op de 
verbeurdverklaring ervan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 42 en 43 
van het strafwetboek. 

artikel 12: Op de dag voorafgaand aan de verkiezingen vanaf 22u00 u tot op de dag van de 
verkiezingen om 15u00 u, is het verboden gemotoriseerde optochten in het kader 
van de verkiezingen te organiseren. 

artikel 13: Het is verboden om op hetzelfde tijdstip voor twee of meer mededingende partijen, 
uitzendingen met geluidsversterkingen, geplaatst op auto’s of ander verrijdbaar 
materiaal, of een optocht met een autokaravaan met om het even welke categorie 
van voertuigen, te organiseren. Machtiging tot het houden van het voormelde is 
onderworpen aan voorafgaande toestemming van de burgemeester. De aanvraag 
hiertoe dient te gebeuren door middel van een per post verstuurde schriftelijke 
aanvraag en dit minstens twee weken voorafgaand aan de datum van de geplande 
gebeurtenis. De poststempel geldt als datum van de aanvraag. 

artikel 14: Het begin en het einde van een gemotoriseerde optocht dient duidelijk gemaakt te 
worden op de eerste en de laatste wagen op een aangepaste wijze. De 
samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mag geen aanleiding 
geven tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid en tot verstoring van 
het verkeer. 

artikel 15: Het stilstaan of parkeren van voertuigen, andere dan deze dienstig voor vervoer 
van zieken, ouderen of mensen met een handicap, vóór de kieslokalen of vóór de 
toegang ervan is verboden. 

artikel 16: De kiezers zullen de kieslokalen moeten betreden langs de aangewezen ingangen, 
met uitzondering van zieken, ouderen of mensen met een handicap. 

artikel 17: Enkel de voertuigen met zieken, ouderen of mensen met een handicap zullen de 
speelplaats van de school, waar de kieslokalen gevestigd zijn, mogen oprijden. 

artikel 18: Overtredingen van voorgaande artikelen, voor zover zij niet reeds door andere 
wetten of besluiten gesanctioneerd worden, zullen bestraft worden met 
politiestraffen. 

artikel 19: Afschrift van huidige politieverordening zal overgemaakt worden aan de griffier bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

artikel 20: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge 

 



 

 

FINANCIËN 

8       Pensioenverzekering mandatarissen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

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

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

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

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

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

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

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Pensioenverzekering 
mandatarissen gemeente en ocmw” een bestek met nr. 2009/060 werd opgemaakt door de 
Financiële dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Pensioenverzekering 
mandatarissen gemeente en ocmw” wordt geraamd op € 485.000,00 incl. btw en andere taksen; 

Overwegende dat de raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt; 

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

Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2009 volgende 
middelen werden voorzien: 

Artikelnummer Krediet Saldo Aan te wenden Saldo na 
aanwending 

101/512-56 € 450.000,00 € 450.000,00 € 485.000,00 € -35.000,00 

Overwegende dat op de eerstvolgende budgetwijziging 2009 het krediet van het artikel 
101/512-56 zal worden opgetrokken met 35.000,00 euro; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2009/060 en de raming voor de 
opdracht met als voorwerp “Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en 
ocmw”, opgesteld door de Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 
485.000,00 incl. btw en andere taksen. 

artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene 
offerteaanvraag. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden volgens de 
geëigende standaardformulieren. 

 



 

 

BELASTINGEN 

9       Retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties - wijziging 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 27 januari 2009, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

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

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

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

Overwegende dat de Federale Overheid de invoering van de elektronische 
identiteitskaart voor kinderen minder dan 12 jaar wenst in te voeren; 

Overwegende dat de gemeente deze kaarten zonder kosten voor de burger zal 
uitreiken, op vraag van de Federale overheid; 

Overwegende dat deze kaart 7 euro kost, waarbij de Federale overheid daar 4 euro 
van draagt en de gemeente het saldo van 3 euro betaalt; 

Overwegende dat bijgevolg de retributie op het afleveren van identiteitsbewijzen 
afgeschaft moet worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In art. 2 van de beslissing van 27 januari 2009 wordt het volgende geschrapt: 
“Afleveren pasjes kinderen jonger dan 12 jaar, dienstig voor buitenland: 1,50 
euro”; 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
10      Goedkeuring retributiereglement op de ophaling van groot huisvuil (grofvuil) en 
groot elektrisch materiaal 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 42, 43 § 2, 15° en 253 § 1, 3  in het 

bijzonder; 

Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IVIO 
voor het ophalen en verwerken van afval; 

Gelet op het ondernemingsplan 2007-2013 waarin bepaald is dat het grofvuil enkel 
nog op afroep zou worden ingezameld, maar dat in de raad van bestuur is besloten om elke eerste 
ophaling van het jaar algemeen en gratis te organiseren en de tweede ophaling tegen afroep en 
tegen betaling; 

Gelet op de verklarende nota opgemaakt door IVIO op 5 december 2008 in bijlage; 

Gelet op het politiereglement betreffende het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten 
worden gehouden en dat hiervoor het vaststellen van deze retributie noodzakelijk is; 

Gelet op de nee-stem van De Brug en de SP.a en de onthouding van het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja, 6 stemmen nee en 2 onthoudingen 

artikel 1: Met ingang van 1 augustus 2009 is een retributie verschuldigd voor de tweede 
ophaling van het jaar van grofvuil en groot elektrisch materiaal. Dit systeem houdt 
in dat inwoners die dat wensen bepaalde voorwerpen/materialen van grof vuil en 
elektrisch en elektronisch materiaal (AEEA) kunnen laten ophalen. De inwoners 
dienen de vraag te stellen aan IVIO volgens de bepalingen van het 
politiereglement. 



 

 

artikel 2: Voor de ophaalbeurt op afroep dienen volgende tarieven worden betaald voor het 
ophalen van grofvuil/groot elektrisch materiaal waarbij minimaal € 30,00 dient 
worden betaald per ophaling. 
Voor een ophaling van grofvuil tot 1 m³ dient een bedrag van € 30,00 (dertig euro) 
worden betaald. 
Voor een ophaling van grofvuil tot 2 m³ dient een bedrag van € 60,00 (zestig euro) 
worden betaald  
Voor een ophaling van grofvuil tot 3 m³ dient een bedrag van € 90,00 (negentig 
euro) worden betaald 
Voor een ophaling van grofvuil tot 4 m³ dient een bedrag van € 120,00 (honderd 
twintig euro) worden betaald 
Voor een ophaling van groot elektrisch materiaal dient een bedrag van € 10,00 
(tien euro) per stuk worden betaald. 

artikel 3: De intergemeentelijke vereniging IVIO zorgt ervoor dat de retributie-inkomsten, 
verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huisvuil, worden overgemaakt aan 
de deelnemende gemeenten. De betaling aan de gemeente is vergezeld van de 
maandelijkse staat van de ingezamelde hoeveelheid per gemeente. Dit zal één keer 
per jaar en per gemeente zijn (niet noodzakelijk dezelfde maand, maar afhankelijk 
van datum op afroep voor die gemeente) en misschien helemaal niet mocht er geen 
oproep zijn voor afhaling voor die betreffende gemeente. 

artikel 4: De retributie dient voor de ophaling contant in de kantoren van IVIO ofwel mits 
overschrijving vooraf worden betaald. 

 

PATRIMONIUM 

11      Aanleg speelbos, sanering – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OVAM 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het gemeentebestuur de aanleg gepland heeft van een speelbos; 

Overwegende dat de nodige percelen voor dit project aangekocht werden; 

Gelet op de gekende verontreiniging op bepaalde percelen binnen de projectzone; 

Gelet op de beslissing van de OVAM over de vrijstelling van de saneringsplicht van de 
eigenaars van de bewuste percelen; 

Overwegende dat de sanering van de historische verontreiniging zal uitgevoerd worden 
door de OVAM; 

Overwegende dat de werken in algemeen belang en uit technische noodzaak 
gelijktijdig dienen uitgevoerd te worden met de inrichtingswerken; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door de OVAM, om de 
saneringswerken en de inrichtingswerken voor de aanleg van het speelbos in algemeen belang 
samen uit te voeren met het gemeentebestuur als opdrachtgevend bestuur; 

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: De samenwerkingsovereenkomst met de OVAM, om de saneringswerken en de 
inrichtingswerken voor de aanleg van het speelbos in algemeen belang samen uit te 
voeren met het gemeentebestuur als opdrachtgevend bestuur, wordt goedgekeurd. 







 

 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

12      Goedkeuring akte van aankoop van een onroerend goed in de Bruggestraat ter 
realisatie van de riolerings- en wegeniswerken 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen van artikel 157 van het Gemeentedecreet 

Overwegende dat het met het oog op de realisatie van de riolerings- en 
wegeniswerken in de Bruggestraat noodzakelijk is dringend gronden te verwerven ter hoogte van 
het huisnummer 35; 

Gelet op de dringende noodzaak van de verwerving van de goederen teneinde de 
uitvoering van de werken niet in het gedrang te brengen en verwijlintresten te vermijden; 

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is de nodige kredieten hiertoe in te schrijven 
op de eerstvolgende budgetwijziging van de begroting 2009; 

Overwegende dat deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer 
bepaald de opname ervan in het openbaar domein, ter realisatie van de riolerings- en 
wegeniswerken in de Bruggestraat; 

Gelet op het grondverwervingsplan, opgemaakt door het studiebureau bvba Demey uit 
Roeselare op 29 oktober 2008; 

Gelet op de akte van aankoop van onroerend goed van 11 februari 2009 in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De akte van aankoop van 11 februari 2009 van volgende onroerende goed jegens 
de heer en mevrouw Willy en Linda Gruyaert-Dedeyne, Bruggestraat 35 te 8770 
Ingelmunster, wordt goedgekeurd: 

Kadastrale gegevens Inneming nr. 

Sectie Nummer 

Oppervlakte Prijs 

1 A 923 C 16 ca 806,00 € 

artikel 2: De nodige kredieten voor de realisatie van deze verwerving in te schrijven op de 
gemeentebegroting 2009 bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

artikel 3: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, meer bepaald de opname ervan 
in het openbaar domein, ter realisatie van de riolerings- en wegeniswerken in de 
Bruggestraat. 

 
13      Goedkeuring akte van aankoop van onroerende goederen in de Vlaswijk ter 
realisatie van de heraanleg van voetpaden 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen van artikel 157 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat het met het oog op de heraanleg van voetpaden in de Vlaswijk 
noodzakelijk is dringend gronden te verwerven in de Vlasbloemstraat; 

Gelet op de dringende noodzaak van de verwerving van de goederen teneinde de 
uitvoering van de werken niet in het gedrang te brengen en verwijlintresten te vermijden; 

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is de nodige kredieten hiertoe in te schrijven 
op de eerstvolgende budgetwijziging van de begroting 2009; 

Overwegende dat deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer 
bepaald de opname ervan in het openbaar domein; 

Gelet op de grondverwervingplannen, opgemaakt door het studiebureau bvba Demey 
uit Roeselare op 21 oktober 2008, inzonderheid de verwervingen 6, 7 en 8; 



 

 

Gezien het schattingsverslag van 19 februari 2009 van het Comité tot Aankoop van 
Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de akten van aankoop van onroerend goederen van 6 maart 2009 in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Volgende akten van aankoop worden goedgekeurd: 

Kadastrale 
gegevens 

Innem. 
Nr 

Rep 

Nr 

Eigenaar Opp. 

Sectie Nummer 

Prijs 

6 160/2009 Mahieu Agnes & Cons 5 ca C 609 H 252,00 € 

7 161/2009 Declercq Willy & Cons 4 ca C 600 A 202,00 € 

8 162/2009 Declerck Gaspar & Cons 21 ca C 604 D 1.688,00 € 

artikel 2: De nodige kredieten voor de realisatie van deze verwerving in te schrijven op de 
gemeentebegroting 2009 bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

artikel 3: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, meer bepaald de opname ervan 
in het openbaar domein. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

14      Vaststellen plannenregister 

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

ordening en haar latere wijzigingen; 

Overwegende dat volgens artikel 93 van het bovengenoemd decreet elke gemeente 
verplicht is om een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er 
uittreksels uit af te leveren; 

Overwegende dat volgens artikel 92 van het desbetreffende decreet op de ruimtelijke 
ordening het plannenregister een gegevensbestand is, al dan niet geïnformatiseerd, van het hele 
grondgebied van de gemeente, dat minstens de navolgende informatie bevat: 

• de bestemming en de voorschriften zoals vastgelegd in de geldende plannen van aanleg en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan, zoveel mogelijk per kadastraal perceel, 
evenals de aanduiding van de delen van de plannen waarop een verkooprecht geldt en die 
waarvoor een planbatenheffing verschuldigd is; 

• de rooilijnplannen 
• de onteigeningsplannen; 
• de stedenbouwkundige-, verkavelings- en bouwverordeningen; 
• informatie met betrekking tot de bescherming door andere wetgeving die een gevolg heeft 

voor het gebruik van de grond in de zin van dit decreet, zoveel mogelijk per kadastraal 
perceel; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van 
de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, inzonderheid artikel 
15 en 16 houdende de digitale opmaak van het register en het overmaken van de digitale drager 
naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar; 

Overwegende dat het plannenregister in digitale vorm in het gemeentelijk GIS-
systeem werd opgemaakt door de dienst Grondgebied conform de technische aanbevelingen van 
het ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen; 

Overwegende dat volgens artikel 190 van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij artikel 46 van het decreet van 26 april 2000, 
het plannenregister moet opgemaakt worden door elke gemeente en vastgesteld worden door de 
gemeenteraad binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit decreet zijnde 1 mei 2000; 

Gelet op het plannenregister opgemaakt door de dienst grondgebied, bestaande uit: 
• digitale planneninventaris op cd-rom (opgemaakt volgens de richtlijn); 



 

 

• digitale contourenkaart op cd-rom (opgemaakt en georganiseerd volgens de richtlijnen voor 
de digitale uitwisseling van contouren van het plannenregister); 

• metadatafiches van de verschillende plantypes 

Overwegende dat elke contour via een uniek identificatienummer een verwijzing naar 
de inventaris en naar het eigenlijke plan van aanleg bevat en dat indien er slechts een gedeelte 
van een plan van aanleg is behouden, de betreffende contour enkel het te behouden gedeelte 
afbakent. Dat zowel de contouren als de eigenlijke plannen behoren tot het plannenregister; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2007; 

Overwegende dat sinds de indiening van het plannenregister door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar meerdere aanpassingen werden gevraagd, dat wij op 6 april 2009 
een mail hebben gekregen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar dat het 
plannenregister opnieuw voor de gemeenteraad kon gebracht worden in afwachting van een 
conformverklaring; 

Overwegende dat het plannenregister bestaat uit de navolgende documenten: 

plan_id naam  
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
2.12_137_2 Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare  
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
2.13_10_1 N382  
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
2.14_1_1 BRUGGESTRAAT  
2.14_7_1 ONTWERP RUP CENTRUM  
Gewestplan 
2.22_6_1 GEWESTPLAN ROESELARE-TIELT      
2.22_6_6 ALGEMEEN  
Bijzonder plan van aanleg 
2.24_1_2 NIEUWSTRAAT  
2.24_1_3 NIEUWSTRAAT  
2.24_10_1 HEIRWEG-ZUID  
2.24_12_1 ZONEVREEMDE BEDRIJVEN  
2.24_13_1 GENTSTRAAT-OOST  
2.24_2_3 CENTRUM  
2.24_2_4 CENTRUM  
2.24_4_2 GENTSTRAAT  
2.24_4_3 GENTSTRAAT-ZUID  
2.24_5_3 SPORTCENTRUM  
2.24_6_2 KETENSTRAAT  
2.24_6_3 KETENSTRAAT  
2.24_7_1 DOELSTRAAT  
2.24_8_2 RINGLAAN-BRUGGESTRAAT  
2.24_9_1 MANDEL-OOST  
Bouwverordening 
2.31_1_1 Vellen van hoogstammige bomen  
2.31_3_1 Wegen voor voetgangersverkeer  
Stedenbouwkundige verordening 
2.33_1_1 Overwelven van baangrachten Gemeentelijk 

2.33_2_1 

Hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater Gewestelijk 

2.33_2_2 

Hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater Gewestelijk 

2.33_3_1 
Openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden 
voor dergelijke verblijven Gewestelijk 

2.33_4_1 Toegankelijkheid Provinciaal 



 

 

2.33_5_1 Overwelven van baangrachten Provinciaal 
Verkavelingsverordening 

2.34_1_1 
Waterhuishoudingsmaatregelen bij het uitvoeren van 
verkavelingen Gemeentelijk 

Overwegende dat de conformverklaring van het plannenregister de laatste voorwaarde 
is waaraan de gemeente moet voldoen vooraleer ze haar ontvoogding kan aanvragen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het in digitale vorm opgemaakte plannenregister vast te stellen conform de 
geldende wetgeving en conform de technische aanbevelingen van het 
ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen, bestaande uit: 
- digitale planneninventaris op cd-rom; 
- digitale contourenkaart op cd-rom; 
- metadatafiches van de verschillende plantypes. 

artikel 2: Het plannenregister in digitale vorm op cd-rom per aangetekend schrijven over te 
maken aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het agentschap RO-
Vlaanderen ter conformverklaring. 

 

OPENBARE WERKEN 

15      Herinrichting van het centrum – aktename 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 de beslissing van het schepencollege van 11 januari 2008, houdende de 
aanstelling van het ontwerpteam 360/Bas Smets/ARA/Omgeving/Ney tot ontwerper van het project 
dorpskernhernieuwing; 

Overwegende dat het oorspronkelijk voorontwerp verder verfijnd werd rekening 
houdende met verschillende opmerkingen die ontvangen werden van betrokken partners, 
bewoners, handelaars, klankbordgroep, …; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt akte genomen van de stand van zaken. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 15 april 2009 

Westkans 

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

Door een zogeheten convenant te ondertekenen met Westkans, het West-Vlaams Bureau voor 
Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, engageert het gemeentebestuur zich om op structurele wijze 
aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de gebouwen. In ruil voor dat engagement kan 
de gemeente genieten van enkele voordelen die Westkans aanbiedt. 
Westkans biedt onder meer toegankelijkheidsadvies bij verbouwingen, tips bij het aanpassen van 
gemeentelijke infrastructuur en een doorlichting van de algemene toegankelijkheid. Niet alleen de 
fysieke toegankelijkheid wordt bekeken, ook de mentale toegankelijkheid: voelen de mensen zich 
welkom, is de verstrekte informatie duidelijk... Door de samenwerking kan de gemeente genieten 



 

 

van subsidies bij verbouwingswerken en bespaart de gemeente kosten bij nieuwe projecten omdat 
er achteraf geen aanpassingen meer hoeven te gebeuren. 
Het Vlaams Belang stelt zich hierover enkele vragen. 
Welke toegankelijkheidsadviezen werden door Westkans naar voor geschoven? Werd er reeds een 
doorlichting van de algemene toegankelijkheid gemaakt en welke zijn hiervan de resultaten? 
In mijn schriftelijke vraag van 24 oktober 2008 stelde ik dat het stadhuis van Kortrijk een ‘sound 
shuttle’ voor gehoorgestoorden geïnstalleerd heeft. Dit systeem blokkeert omgevingsgeluiden 
waardoor de communicatie met gehoorgestoorden merkelijk verbeterd wordt. In het antwoord las 
ik dat u de zin en de waarde van een dergelijke ‘sound shuttle’ zou voorleggen aan de vergadering 
van de werkgroep toegankelijkheid. Hoe heeft deze werkgroep gereageerd op het voorstel? Welke 
rol zal de werkgroep toegankelijkheid spelen in de samenwerking met vzw Westkans? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In dit verband kan ik u meedelen dat het College van Burgemeester en Schepenen op 6 februari 
2009 een convenant goedkeurde met Westkans. Dit convenant werd ondertekend op 14 april 2009. 
In uitvoering van de convenant werd enkel nog maar een startvergadering met Westkans 
gehouden waarbij de verschillende projecten voor 2009 werden toegelicht (Bruggestraat, 
dorpskern en inkom sportcentrum). Op deze vergadering gaf Westkans voorlopig enkel richtlijnen 
mee, zoals bijvoorbeeld het voorstel om een blindenwandeling te organiseren, concreet dan, op 
voorstel van de Werkgroep Toegankelijkheid. Voor het sportcentrum zal, na het opmaken van het 
plan met de bestaande toestand, een doorlichting gebeuren. Verder werd nog geen systematische 
screening gedaan van de gebouwen, met uitzondering van de bib (in opdracht van de provincie) 
die inmiddels een gunstig rapport verkreeg. 
Naast Westkans zal de Werkgroep Toegankelijkheid een prominente rol blijven spelen in dit 
verhaal. Ze blijven immers een belangrijk toetsingscriterium door ervaringsdeskundigen voor 
projecten van de gemeente, naast de deskundigeninbreng vanuit Westkans. 

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 15 april 2009 

Persdossier 

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

In mijn schriftelijke vraag van 10 oktober 2008 stelde ik een vraag over de digitalisering van het 
‘persdossier’. Zowat wekelijks ontvangt iedere fractieleider een persdossier waarin we alle 
krantenknipsels over Ingelmunster terugvinden. Dit is zeker een lovenswaardig initiatief maar heeft 
ook wel enkele nadelen. Het persdossier wordt enkel aan de fractieleiders bezorgd (de overige 
gemeenteraadsleden ontvangen dit niet). Het fotokopiëren en met de post rondsturen van die 
persknipsels kost handenvol geld (hiervoor moet immers een bediende ingezet worden en dienen 
er hiervoor wekelijks postzegels gebruikt te worden). Een ‘papieren versie’ van het persdossier 
zorgt ook voor een extra belasting van het milieu (papierberg). 
Nu ieder raadslid de gemeenteraadsdossiers digitaal kan opvragen via intranet menen we dat dit 
medium ook kan gebruikt worden om de ingelmunsterse persdossiers op te laden. Dit biedt enkel 
en alleen maar voordelen. Ieder gemeenteraadslid kan die persdossiers digitaal inkijken. Besparing 
van postzegels en papier. De persdossiers blijven altijd digitaal beschikbaar of kunnen op de 
computer-harde schijf van het raadslid geplaatst worden. Tijdsbesparing (persknipsels moeten niet 
meer gekopieerd en onder omslag gestoken worden). 
In mijn schriftelijke vraag van 10 oktober j.l. vroeg ik dan ook om het persdossier te digitaliseren 
en op intranet in te laden. In het antwoord dat ik van jullie mocht ontvangen stelde men dat mijn 
vraag in overweging zou genomen worden. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Werd dit reeds besproken met de 
betrokken dienst? Welke waren de resultaten van dit overleg? Kan ieder gemeenteraadslid in de 
nabije toekomst de persdossiers digitaal opvragen via intranet? 



 

 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Deze vraag werd inderdaad door de bevoegde dienst onderzocht, maar het is zo dat persberichten 
door de auteurswet beschermd worden. Een verspreiding van een persmap zoals we nu doen, is 
delicaat omdat er garantie moet zijn dat dit enkel voor intern gebruik is. Hoe breder de 
verspreiding is, hoe moeilijker het natuurlijk is om dit te garanderen. Een digitale verspreiding zou 
die garantie nog verder bemoeilijken. 
De vorige keer werd ook gemeld dat voor verdere stappen de evolutie van Mediargus werd 
afgewacht. Vanaf mei zal Mediargus operationeel zijn in de bibliotheek. Eind mei volgen twee 
medewerkers een opleiding. Vanaf dan zullen de artikels digitaal geselecteerd en gebundeld 
worden, eventueel aangevuld met een bijlage fotomateriaal uit de gedrukte bronnen, Dit omdat 
momenteel de foto’s in Mediargus onscherp worden weergegeven omwille van problemen met de 
persfotografen en hun auteursrechten. 
Het voorstel van de dienst is dus om voorlopig de persmap op dezelfde manier te blijven 
verspreiden en te zien wat de ervaring en de mogelijkheden van Mediargus bieden. 

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 15 april 2009 

Gaselwest 

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

In mijn schriftelijke vraag van 26 november 2008 stelde ik dat de recente spectaculaire groei van 
de decentrale productie gevaren met zich meebrengt waardoor de bestaande netwerkcapaciteit 
onvoldoende is om sommige lokale producties op het net aan te sluiten. Bovendien wordt verwacht 
dat tegen 2010 voor middenspanning en tegen 2015 voor laagspanning ernstige tot zeer ernstige 
problemen op de netten zullen ontstaan, op te splitsen in drie grote categorieën, nl. onvoldoende 
capaciteit, groter risico op leveringsonbeschikbaarheid en verstoringen met een negatief effect op 
de kwaliteit van de levering. Op mijn vraag of deze problemen zich ook in onze gemeente kunnen 
stellen kreeg ik als antwoord dat mijn vraag zou doorgestuurd worden aan Eandis, de 
uitvoeringsmaatschappij van Gaselwest. Tot op heden kreeg ik hierop evenwel nog geen antwoord. 
Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat uw vertegenwoordigers op de buitengewone algemene 
GASELWEST-vergadering van 17 december 2008 deze bekommernis zullen voorgelegd hebben. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Bestaat dit gevaar ook voor onze 
gemeente? Hoe zal men deze ernstige problemen oplossen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het is inderdaad zo dat, vanzelfsprekend afhankelijk van de evolutie van het aantal eigen 
producenten in onze gemeente, men ook te Ingelmunster alert is voor  deze algemene 
problematiek. Van zodra er een concreet probleem zou zijn, voorzien Gaselwest en haar 
werkmaatschappij Eandis, vanzelfsprekend de nodige maatregelen. 
Om persoonlijk kennis te kunnen nemen van het beleid terzake, kan ik u vanzelfsprekend de 
infovergadering van 14 mei te Deinze warm aanbevelen. 

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

 
4       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 15 april 2009 

De Wingerd 



 

 

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

Het zorgeloos leventje van een kind kan door allerlei omstandigheden grondig door elkaar worden 
geschud. Veelal zijn problemen thuis hiervan het gevolg. We denken hierbij o.a. aan een 
echtscheiding, alcoholmisbruik bij één van de ouders, kindermishandeling, het overlijden van een 
familielid of de opname van een familielid in het ziekenhuis. Uiteraard uiten deze problemen zich 
op het gedrag en de schoolresultaten van het kind. Recentelijk werden we gecontacteerd door 
ouders die een brief richtten aan de directie van de Wingerd om een dergelijk probleem aan te 
kaarten en zo op één of andere manier begrip vroegen voor eventuele veranderde 
gedragshoudingen bij het kind. Hierop kwam jammer genoeg nooit een antwoord. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Bestaat er in gemeenteschool De 
Wingerd een dienst die zich bezighoudt met dergelijke problematiek, bijvoorbeeld het kind 
opvangen door te helpen zoeken naar antwoorden op de vele vragen, het eventueel doorsturen 
naar een helpende instantie? Hoe komt het dat dergelijke ‘hulpkreten’ van ouders onbeantwoord 
blijven? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Vanzelfsprekend zijn er binnen de school de nodige voorzieningen voor dergelijke situaties. Hierbij 
is er een zorgteam samengesteld dat bij problemen in actie komt volgens een daartoe voorziene 
procedure die afgesproken werd met de leerkrachten en alle betrokkenen. Er wordt steeds 
geprobeerd om een probleem zo sereen mogelijk te behandelen vanuit de waardigheid van en het 
respect voor het kind. 
Zonder natuurlijk uitspraak te doen over een concreet dossier (immers het ingediend punt blijft op 
dat vlak bijzonder vaag en kan bij gelegenheid in de besloten zitting worden besproken) zijn wij 
ervan overtuigd dat alle signalen die een hulpbehoefte inhouden op een adequate manier worden 
opgevolgd. Een ontvangstmelding of een terugkoppeling naar de melder lijkt ons inderdaad logisch 
en terecht. 

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 16 april 2009 

Cameracontrole station 

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

Het Vlaams Belang is heel tevreden met de komst van de camerabewaking in de fietsenstalling. 
Samen met u hopen we dan ook dat vandalisme en fietsendiefstal tot het minimum zal herleid 
worden. Bij controle evenwel meen ik dat de camera niet op de juiste plaats gemonteerd staat. De 
fietsen die achter de camera staan worden m.i. niet gefilmd. Toen ik dit meldde aan de 
stationschef beweerde hij dat de camera kan roteren. Ik heb de proef op de som genomen en langs 
de rij fietsen (die achter de camera staan) gelopen en merkte dat de camera onbeweeglijk blijft. Ik 
betwijfel dan ook dat deze zijde van de fietsenstalling bewaakt wordt. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Klopt het dat de fietsen die achter 
de camera staan niet gefilmd worden? Niettegenstaande het wettelijk verplicht is om 
camerabewaking aan te duiden met pictogrammen of de tekst ‘camerabewaking’ zie ik dit nergens 
aangeduid in of rond de fietsenstalling. De aanduiding dat er een camera staat schrikt bovendien 
vandalen en/of fietsendieven af. Kan dit eerstdaags in orde gebracht worden, zodat de 
camerabewaking op een wettelijke manier kan gebruikt worden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

Uw vraag en uw opmerkingen zullen worden overgemaakt aan de Spoorwegen, B-Holding, dienst 
veiligheid, met de vraag eventueel de nodige maatregelen te treffen die zich zouden opdringen. 

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

 
6       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 21 april 2009 

Herstellen van voetpaden 

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

In de Gistelstraat, maar vooral in de Heirweg Zuid, vanaf het nummer 43 tot het einde van het 
voetpad zijn herstellingen broodnodig. 
Verleden jaar zijn op deze plaats werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen. Het voetpad is 
eigenlijk nooit meer heraangelegd geweest als tevoren. Tegels liggen er zeer oneffen bij en zitten 
veelal gewoon los. Dit kan leiden tot ongevallen bij voetgangers. We zouden niet graag zien 
gebeuren dat de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld hiervoor. 
De voetpaden in de wijken worden systematisch aangepakt. Kunnen deze voetpaden niet bij 
hoogdringendheid worden aangepakt? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De plaatsen waar u op doelt hebben inderdaad te maken met werken door nutsmaatschappijen. 
Het is zo dat het voetpad steeds voorlopig wordt hersteld in afwachting van een definitieve 
herstelling door de opdrachtgever. Een definitieve herstelling voor deze plaatsen is voor de zeer 
nabije toekomst. 
Algemeen is het zo dat de technische dienst dergelijke dossiers van nabij opvolgt. Anderzijds houdt 
het schepencollege een meerjarenplanning aan voor de herstelling van zones waar de voetpaden 
versleten zijn. Zo werden de afgelopen twee jaar de voetpaden vervangen in de Europawijk en de 
Hoevewijk. De komende twee jaar staat het Centrum op het programma en voor 2011-2012 de 
Westwijk. 

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

 

 
7       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 21 april 2009 

Herwaarderen van veld-en kerkwegels – stand van zaken 

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

Graag hadden wij een stand van zaken vernomen in verband met het heropenen van kerk- en/of 
veldwegels in onze gemeente. 
Sedert jaar en dag ijveren wij voor hun herwaardering. Daarvoor dienen zij vooreerst weer 
heropend te worden. Na vorige interpellaties waren wij hoopvol gestemd. Doch, op het terrein is 
vooralsnog weinig bedrijvigheid merkbaar. Daar wij niet in de gesprekken betrokken zijn, alhoewel 
ons dat vroeger werd beloofd, zien wij helemaal niets van vooruitgang als deze er al zou zijn. 
Van welke nummers van veldwegels zijn overeenkomsten tot heropenleggen bereikt? Van welke 
nummers zijn besprekingen bezig? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 
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