
 

 

Zitting Gemeenteraad van 29 januari 2008 

 
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, Jan Defreyne, Georges Barbary, 
Els Leysen, Martine Verhamme, Werner Blondeel, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter meldt dat de heer Francky Demaeght verontschuldigd is. 
 

OPENBARE ZITTING 

 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de vorige zitting. 
De heer Barbary wijst erop dat raadsleden het recht hebben om gedurende gans de zitting 
opmerkingen te maken op het verslag. Bovendien vraagt hij dat in het vervolg, naar aanleiding van 
een stemming, expliciet het stemgedrag wordt genoteerd. 
 
Aangezien geen opmerkingen op het verslag worden geformuleerd, wordt het verslag goedgekeurd. 
 

KERKBESTUREN 

    1   Goedkeuring meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 12 juni 2007 van de kerkraad van St.- Amandus waarbij het 
meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het meerjarenplan door het kerkbestuur werd ingediend bij het 
gemeentebestuur op 20 november 2007; 

Overwegende dat dit meerjarenplan onderworpen is aan het advies van het bisdom en 
de goedkeuring van de gemeenteraad; 

Gelet op het gunstig advies, mits er rekening gehouden wordt met enkele 
aanpassingen, van 19 november 2007 van het bisdom Brugge; 

Overwegende dat de leden van de fractie van het Vlaams Belang zich onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor en 2 onthoudingen 

artikel 1: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan van de kerkfabriek St.-Amandus met 
volgende gemeentelijke tussenkomsten goed: 

Exploitatie 
toelage 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kerkfabriek St. 
Amandus 

60.269,86 70.676,00 66.246,00 66.176,00 71.426,00 72.326,00 

artikel 2: De in het meerjarenplan 2008-2013 voorziene gemeentelijke dotatie aan de 
kerkfabriek wordt jaarlijks bij de opmaak van het budget van de kerkfabriek 
verlaagd met het bedrag van het boni van de rekening van het jaar N-2; 

artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek en 
het bisdom Brugge. 
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    2   Goedkeuring meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek O. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 4 juni 2007 van de kerkraad van O.L.Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen waarbij het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het meerjarenplan door het kerkbestuur werd ingediend bij het 
gemeentebestuur op 20 november 2007; 

Overwegende dat dit meerjarenplan onderworpen is aan het advies van het bisdom en 
de goedkeuring van de gemeenteraad; 

Gelet op het gunstig advies van 19 november 2007 van het bisdom Brugge; 

Overwegende dat de leden van de fractie van het Vlaams Belang zich onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen voor en 2 onthoudingen 

artikel 1: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan van de kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen met volgende gemeentelijke tussenkomsten goed: 

Exploitatie 
toelage 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kerkfabriek 
O.L.Vrouw 

24.147,22 47.880,00 51.115,00 54.460,00 57.925,00 61.485,00 

artikel 2: De in het meerjarenplan 2008-2013 voorziene gemeentelijke dotatie aan de 
kerkfabriek wordt jaarlijks bij de opmaak van het budget van de kerkfabriek 
verlaagd met het bedrag van het boni van de rekening van het jaar N-2. 

artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de kerkfabriek en 
het bisdom Brugge. 

 

POLITIE 

    3   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Kruisstraat 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot 1983, inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 30 december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
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 
3 maart 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 en 
17 september 1988; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 30 mei 1989; 

Gelet op het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, 
van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten, inzonderheid op artikel 26 § 1; 
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Gelet op de huidige onveilige situatie in de Kruisstraat t. h. v. huisnummer 9 t.e.m. 
huisnummer 13; 

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid van de weggebruiker, het opportuun is 
om een gedeeltelijk parkeerverbod in de Kruisstraat in te voeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op de hiernavermelde weg is het parkeren verboden: 
 
In de Kruisstraat, vanaf huisnummer 9 t.e.m. huisnummer 13, langs deze zijde. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1. 

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

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie. 
 
Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de heer 
Brigadecommandant van de PZ Midow. 

 
    4   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Schoolstraat 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot 1983, inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 30 december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
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 
3 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 30 mei 1989; 

Gelet op het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, 
van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten, inzonderheid op artikel 26 § 1; 

Overwegende dat de huidige situatie in de Schoolstraat voor de weggebruikers niet 
duidelijk is; 

Overwegende dat de schoolbus geen parkeermogelijkheid heeft; 

Overwegende dat, voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen, het wenselijk is 
dat de schoolbus zo dicht mogelijk bij de ingang van de school kan parkeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op hiernavolgende plaats is het parkeren voorbehouden aan de schoolbus: 
 
In de Schoolstraat, op de verhoogde berm, recht over de schoolingang. 
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Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9d, met 
onderbord “enkel in – en uitstappen”. 

artikel 2: Op hiernavolgende plaats is het parkeren verplicht op de verhoogde berm: 
 
Schoolstraat, ter hoogte van de apotheek (Schoolstraat 17) 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9e, met als 
onderbord “max. 10 minuten”. 

artikel 3: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. en het M.B. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare werken. 
 
Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de PZ Midow. 

 
    5   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot 
parkeerverbod +5 ton in de bebouwde kom te Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot 1983, inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 30 december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
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 
3 december 1977, 23 juni1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 30 mei 1989; 

Gelet op het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, 
van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten, inzonderheid op artikel 26 § 1; 

Overwegende dat het parkeren op de openbare weg, binnen de bebouwde kom, van 
voertuigen met een MTM > 5 ton problemen veroorzaakt inzake zichtbaarheid en geluidsoverlast; 

Overwegende dat het parkeren van dergelijke voertuigen schade veroorzaakt aan de 
infrastructuur binnen de bebouwde kom; 

Overwegende dat een algemeen parkeerverbod voor dergelijke voertuigen zich 
opdringt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Binnen de bebouwde kom van de gemeente Ingelmunster wordt het parkeren enkel 
toegelaten voor voertuigen met een MTM ≤ 5 ton. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van zoneborden, 
met de vermelding E9, 5 ton max.  Deze borden worden geplaatst boven de 
verkeersborden F1.  Het einde van de zone wordt geplaatst op de borden F3. 
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artikel 2: In de hiernavermelde straten wordt een uitzondering van het algemeen beperkt 
parkeerverbod ingevoerd: 
 
- Kanaalstraat 
- Zuidkaai 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van verkeersborden 
E9c. 

artikel 3: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. en het M.B. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare werken. 
 
Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de PZ Midow. 

 

BRANDWEER 

    6   Openverklaring van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps te begeven bij bevordering 

De Raad, 
Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004, houdende wijziging van het 

grondreglement voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en vaststelling coördinatie van 
bedoeld grondreglement; 

Overwegende dat voorgemelde beslissing werd goedgekeurd door de heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat het officierenkorps momenteel maar bestaat uit twee 
onderluitenanten, waarvan er, volgens het grondreglement, 4 mogen zijn in de graad van: 
- 1 kapitein, 
- 3 luitenanten en/of onderluitenanten; 

Dat aldus één betrekking van luitenant mag vacant verklaard worden; 

Overwegende dat er leden van het korps in aanmerking komen om tot luitenant 
bevorderd te worden; dat het derhalve aangewezen is dat deze betrekking bij bevordering te 
begeven is; 

Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden dienen vastgesteld te worden; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- 
en bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoemingsvoorwaarden voor de officieren van de 
openbare brandweerdiensten, hoofdstuk III – Officieren-vrijwilligers, Afdeling III, art. 41 t.e.m. art. 
44bis; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Eén betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps vacant 
te verklaren vanaf 1 februari 2008 en deze bij bevordering te laten begeven. 

artikel 2: De bevorderingsvoorwaarden tot luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps te Ingelmunster worden vastgesteld als volgt: 
De officieren-vrijwilligers van de dienst kunnen zich gegadigde stellen voor de 
bevordering tot luitenant-vrijwilliger, mits zij aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

a. Inwoner zijn van de Europese Unie; 
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b. Ten minste 3 jaar graadanciënniteit tellen bij het brandweerkorps of bij gebrek 
aan kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de onmiddellijk lagere 
graad dan die van de vacant verklaarde betrekking en die minder dan 3 jaar 
graadanciënniteit tellen; 

c. Een gunstig verslag van de burgemeester hebben verkregen; 

d. Houder zijn van het brevet officier en ven het brevet technicus-
brandvoorkoming, uitgereikt in het kader van door de Staat ingericht onderwijs 
inzake brandweer. 

artikel 3: De kandidaturen dienen uiterlijk op 29 februari 2008 om 12 uur ’s middags toe te 
komen. Zij dienen rechtstreeks en per brief aan de heer Burgemeester gericht te 
worden. 

artikel 4: Afschrift van onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving aan de heer 
Gouverneur der Provincie overgemaakt. 

 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring meerjarig beleidsplan 2007-2012 

De Raad, 
Gelet op artikel 96 van het gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 87 van het gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 242bis van de gemeentewet; 

Gelet op artikel 93 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de artikelen 149 en 150 van het gemeentedecreet; 

Gelet op omzendbrief BB2007/07 van 19 juli 2007 betreffende instructies voor het 
opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

Gelet op het voorontwerp van meerjarig beleidsplan 2007-2012 opgesteld door de 
Gemeentesecretaris; 

Gelet op het advies van het managementteam van 11 januari 2008; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 januari 2008; 

Overwegende dat het meerjarig beleidsplan bestaat uit de profielschets Ingelmunster 
en het beleidsplan; 

Overwegende dat de leden van de fractie van het Vlaams Belang tegen stemmen; 

Overwegende dat de leden van de fractie van De Brug zich onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: De raad keurt het meerjarig beleidsplan 2007-2012 goed. 

 
    8   Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2008 

De Raad, 

OVERZICHTSTABEL GEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2007   2.004.173,00 
BEGROTING 2008  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 9.242.330,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 9.102.850,00 139.480,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2008) 0,00   
Uitgaven vorige dj (in 2008) 0,00 0,00  
Ontvangsten overboekingen 0,00   
Uitgaven overboekingen 1.112.650,00 -1.112.650,00  
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Geraamd resultaat begroting 2008   -973.170,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2008   1.031.003,00 

OVERZICHTSTABEL BUITENGEWONE DIENST 

Geraamd alg.begrotingsresultaat 2007   0,00 
BEGROTING 2008  SALDO  
Ontvangsten eigen dienstjaar 1.905.000,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 3.017.650,00 -1.112.650,00  
Ontvangsten vorige dj (in 2008) 0,00   
Uitgaven vorige dj (in 2008) 0,00 0,00  
Ontvangsten overboekingen 1.112.650,00   
Uitgaven overboekingen  1.112.650,00  
Geraamd resultaat begroting 2008   0,00 
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2008   0,00 

SAMENSTELLING BEGROTING 2008 

 GEW. DIENST BUITENGEW. DIENST 
Ontvangsten 9.242.330,00 3.017.650,00 
Uitgaven 10.215.500,00 3.017.650,00 
Mali -973.170,00 0,00 
Boni   
Vermoedelijke boni vorige dienstjaren 2.004.173,00 0,00 
Vermoedelijke mali vorige dienstjaren   
Algemeen begrotingsresultaat 1.031.003,00 0,00 

Overwegende dat de leden van de fractie van het Vlaams Belang tegen stemmen; 

Overwegende dat de leden van de fractie van De Brug zich onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: De gemeentebegroting 2008, het financieel meerjarig beleidsplan en de beleidsnota 
worden goedgekeurd. 

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

 
    9   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2008 

De Raad, 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 
toekenning van de gemeentelijke toelagen; 

Overwegende dat de verdeling der toelagen zo objectief mogelijk werd opgesteld, 
rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de gemeente; 

Overwegende dat na vaststelling van de bedragen van de toelagen de gemeentelijke 
begroting voor het dienstjaar 2007 sluit met een batig saldo van 139.480,00 euro in eigen 
dienstjaar; 

Overwegende dat bedoelde bedragen werden toegelicht en ter bespreking werden 
voorgelegd, 

Gehoord de Voorzitter in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de hiernavolgende lijst van gemeentelijke toelagen 
aan de verenigingen en maatschappijen waarvan het bedrag van de toelage naast 
de benaming is vermeld, zoals gevoegd in bijlage. 
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   10   Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2006 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 19 december 2007 

betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2005 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 21 december 2007 van de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 2006; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2006 van de gemeente Ingelmunster. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   11   Advies ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Roeselare 

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

ordening, inzonderheid op artikel 42 §1, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende 
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet 
van 17 december 1997, wat de bindende bepalingen betreft en op het besluit van de Vlaamse 
regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling van een herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de 
bindende bepalingen betreft; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1979 houdende de vaststelling van 
het gewestplan Roeselare-Tielt en latere wijzigingen; 

Gelet op de adviezen en standpunten uitgebracht op de plenaire vergadering gehouden 
op 8 juni 2007 over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
regionaalstedelijk gebied Roeselare; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2007 houdende 
voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
regionaalstedelijk gebied Roeselare; 

Gelet op het openbaar onderzoek dat loopt van 3 december 2007 tot 31 januari 2008; 

Gelet dat overeenkomstig het decreet ruimtelijke ordening de gemeenteraden van de 
gemeenten waarvan het grondgebied door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of ten 
dele wordt bestreken, hun advies bezorgen aan de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening 
uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat in het kader van het openbaar onderzoek aan de gemeente twee 
opmerkingen werden bezorgd. In beide gevallen betreft het een kopie van het bezwaar dat bij de 
Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening werd ingediend; 

Het eerste document betreft een opmerking van Elia, beheerder van het Belgische 
hoogspanningsnet, waarin wordt gevraagd om binnen de projectgebieden rekening te houden met 
de aanwezigheid van de hoogspanningslijnen; 

Overwegende dat over de projectgebieden op het grondgebied van Ingelmunster geen 
hoogspanningslijnen lopen, dat dit bezwaar voor wat Ingelmunster betreft zonder gevolg is; 

Het tweede document betreft een bezwaar van het opleidingscentrum VTI rijscholen 
vzw, Leenstraat 32 te 8800 Roeselare. In dit bezwaarschrift wordt aan het Vlaams gewest 
gevraagd om de bestemmingsvoorschriften van deelzone 18 – regionaal bedrijventerrein Deefakker 
– in die zin aan te passen dat binnen deze zone een rijopleidingscentrum kan ingericht worden. 
Meer concreet wenst de indiener van het bezwaar gebruikt te maken van de aldaar aanwezige 
infrastructuur, deze op een duurzame wijze (windenergie, zonne-energie) te optimaliseren en aldus 
te gebruiken als opleidingscentrum; 
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Overwegende dat het inrichten van een gemeenschapsvoorziening zoals een 
rijopleidingscentrum op zich een weinig hinderlijke activiteit is en dat de redenering van de 
indieners betreffende het gebruik van de bestaande infrastructuur kan gevolgd worden. Het 
aansnijden van een gaaf, onbebouwd terrein om er wegenis en gebouwen te voorzien voor een 
opleidingscentrum terwijl een deel van deze infrastructuur in dit gebied reeds aanwezig is, zou 
inderdaad getuigen van een weinig duurzame visie. Bovendien zou deze activiteit die in een groen 
kader zou georganiseerd worden een goede overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de 
aanpalende open ruimte. Uit het dossier dat bij het bezwaar werd gevoegd blijkt ook dat er binnen 
de provincie weinig of geen andere locaties zijn waar deze gemeenschapsdienst kan georganiseerd 
worden. Ruimtelijk is er ook geen bezwaar dat dergelijke activiteit in de nabijheid of op een 
bedrijventerrein wordt georganiseerd; 

Overwegende dat werd vastgesteld dat de voorschriften van het specifiek regionaal 
bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage geen rekening houdt met de 
uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven (o.a. Haelvoet) op het gemengd regionaal 
bedrijventerrein. Hoewel dit door de gemeente meerdere keren werd aangehaald, ondermeer op de 
eerste plenaire vergadering, werd hier toch geen rekening mee gehouden. Om deze bestaande 
bedrijven in hun ontwikkeling niet te blokkeren, is het noodzakelijk dat zij kunnen uitbreiden. 

Overwegende dat de vraag van de bestaande bedrijven om te kunnen uitbreiden in de 
onmiddellijke omgeving, op heden, nog groter is dan enkele maanden terug; 

Overwegende dat de grondverwerkende bedrijven, waarvan eerder sprake, inmiddels 
buiten de gemeente terreinen aangekocht hebben, zodat de nood voor een specifiek regionaal 
bedrijventerrein waar deze bedrijven zouden terecht kunnen, niet langer aanwezig is. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Roeselare gunstig te adviseren op voorwaarde dat: 
- de zone die nu ingetekend is als AR (specifiek regionaal bedrijventerrein voor 
afvalverwerking en recyclage) omgezet wordt tot GRB (gemengd regionaal 
bedrijventerrein). 
- de voorschriften van deelzone 18, omgezet tot GRB (gemengd regionaal 
bedrijventerrein) aan te passen zodat binnen dit gebied een gemeenschapsdienst, 
zoals een rijopleidingscentrum, kan ingericht worden. 

 
   12   Definitieve vaststelling van het RUP Bruggestraat 

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

ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2002; 

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

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de 
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke 
plannen van aanleg; 

Gelet op de plenaire vergadering van 5 juni 2007 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP Bruggestraat gunstig, mits toevoeging 
van een vermelding omtrent kangeroewoningen, werd geadviseerd door de Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening in zitting van 16 april 2007; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2007 houdende 
voorlopige vaststelling van het RUP Bruggestraat; 
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Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 20 oktober 2007 tot en met 
21 december 2007; 

Overwegende dat één bezwaarschrift en twee adviezen werden ontvangen; 

Overwegende dat de GECORO in zitting van 7 januari 2008 dit bezwaarschrift en deze 
adviezen heeft behandeld en hierover een gemotiveerd advies heeft uitgebracht; 

Overwegende dat het ontwerp RUP Bruggestraat aan deze opmerkingen werd 
aangepast; 

Gelet dat het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen bepaalt dat bij elke 
ontwikkeling van een nieuw woongebied groter dan 1 ha minstens 25% sociale huur- en 
koopwoningen moeten voorzien worden. Omdat deze omstreden bepaling in de praktijk ook niet 
steeds werkbaar is, heeft de Bestendige Deputatie hierop een afwijkingsregel voorzien. Deze 
afwijkingsregel houdt in dat wanneer de sociale bouwmaatschappijen actief op het grondgebied van 
de gemeenten alsook de OCMW-raad en de gemeenteraad beslissen deze gronden niet aan te 
kopen of zelf sociale woningen te realiseren op deze gronden, de verplichting vervalt om gronden 
aan te duiden die voor sociale woningen bestemd zijn. In dit laatste geval moeten wel nog steeds 
25 % van de woningen uit de projectzone gebouwd worden met een typologie van sociale 
woningen; 

Gelet dat de sociale bouwmaatschappijen De Mandelbeek en De Mandel en de OCMW-
raad reeds hebben laten weten dat zij de gronden in de projectzone uit dit RUP (zone 2) niet 
wensen aan te kopen om er sociale huur- of koopwoningen te realiseren; 

Overwegende dat de gemeente eveneens niet van plan is om dit initiatief te nemen. 
De gemeente heeft in het verleden hiervoor steeds beroep gedaan op de sociale 
bouwmaatschappijen en het OCMW en ook van plan is om dat in de toekomst te doen. Bovendien 
is er binnen de gemeentelijke administratie geen expertise op het vlak van sociale huisvesting; 

Gelet op het ontwerp van het RUP Bruggestraat opgemaakt door de WVI, omvattende 
de bestaande toestand, het bestemmingsplan, onteigeningsplan, de memorie van toelichting en de 
stedenbouwkundige voorschriften; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het initiatief voor het ontwikkelen van sociale huur- en koopwoningen binnen zone 
2 van het ontwerp RUP Bruggestraat niet te realiseren; 

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Bruggestraat, zoals aangepast op basis van het advies 
van de GECORO, wordt definitief vastgesteld. 

artikel 2: De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkaveling VK078.473LR/AMC voor 
die percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP, worden 
opgeheven bij goedkeuring van onderhavig RUP. 

 

OPENBARE WERKEN 

   13   Kennisname van de aanstelling van een ontwerper voor de dorpskernvernieuwing 
en de ontwikkelde visie 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2007 houdende 

procesbegeleiding bij dorpskernvernieuwing Ingelmunster – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30 augustus 2007 tot selectie van 4 
ontwerpers in het kader van de Dorpskernvernieuwing – prijsvraag voor ontwerpen; 

Gelet op het verslag van het overleg van de jury op 12 december 2007 ter bespreking 
van de evaluatie van de ingediende ontwerpen; 

Gelet op de beslissing van het college van 12 december 2007 waarbij akte genomen 
werd van het juryverslag en waarbij twee laureaten bij de prijsvraag voor ontwerpen werden 
weerhouden, zijnde ontwerper B – groep Demey en ontwerper D – groep 360 architecten; 

Gelet op het overleg gehouden binnen de stuurgroep Dorpskernherwaardering; 
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Gelet op de beslissing van het college van 11 januari 2008 houdende 
dorpskernvernieuwing, aanstelling ontwerper; 

Gelet op de stukken van dit ontwerp; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van de beslissing van het college van 11 januari 2008. 

 

SOCIALE ZAKEN 

   14   Goedkeuring Lokaal Sociaal Beleidsplan voor de periode van 2008-2014 

De Raad, 
Gelet op de omzendbrief van 7 december 2007 betreffende de indiening van het Lokaal 

Sociaal Beleidsplan 2008 – 2014; 

Overwegende dat Ingelmunster erkend is als starter van 2e generatie; 

Gelet op het stappenplan 2006 – 2007, goedgekeurd door de R.M.W. van 21 december 
2005 en door de Gemeenteraad van 20 december 2005; 

Gelet op het ontwerp van Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008–2014 van de stuurgroep 
inzake Lokaal Sociaal Beleid; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de leden van de fractie van het Vlaams Belang zich onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2014 goed te keuren volgens het ontwerp in 
bijlage. 

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. 

artikel 3: Een afschrift van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014 ter kennisgeving over 
te maken aan de Vlaamse regering. 

 

OCMW 

   15   Goedkeuring principebeslissing van het OCMW betreffende een Lokaal 
Dienstencentrum 

De Raad, 
Gelet op de vraag van het W.Z.C. Maria Rustoord v.z.w. om de programmatie van een 

‘Lokaal Dienstencentrum’ over te nemen door het O.C.M.W.; 

Overwegende dat de programmatie deel uitmaakt van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 
2008–2014 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het feit dat de financiële weerslag nog niet berekend is op heden en het 
O.C.M.W. de basisvoorwaarden niet bestudeerd heeft; 

Overwegende dat in het zorgstrategisch plan van het W.Z.C. Maria Rustoord v.z.w. het 
‘Lokaal Dienstencentrum’ vervangen wordt door een andere invulling; 

Gelet op de beslissing van 18 december 2007 van de Raad van Bestuur van het W.Z.C. 
Maria Rustoord v.z.w., waarbij een andere invulling gegeven werd aan de oorspronkelijk voorziene 
locatie van het ‘Lokaal Dienstencentrum’ binnen hun site en gelet op de toelichting, die door een 
afvaardiging van de Raad van Bestuur van het W.Z.C. Maria Rustoord v.z.w. gegeven werd aan een 
afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen en het O.C.M.W.; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid art. 270; 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: Principieel de overname goed te keuren door het O.C.M.W. van de programmatie 
van de oprichting van een ‘Lokaal Dienstencentrum’ van het W.Z.C. Maria Rustoord 
v.z.w. 

artikel 2: Bij de eventuele oprichting en uitbating van een ‘Lokaal Dienstencentrum’ door het 
O.C.M.W. ook het W.Z.C. Maria Rustoord v.z.w. te betrekken. 

artikel 3: Een definitieve goedkeuring te geven inzake het ‘Lokaal Dienstencentrum’ van 
zodra door het O.C.M.W. de juiste financiële weerslag gekend is samen met de 
juiste voorwaarden waarin dit kan functioneren. 

 
   16   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2008-2010 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2008 van het OCMW 

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

BESLUIT: eenparig  

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

artikel 2: De Raad neemt akte van het budget 2008. 

 
   17   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2009 in de trekkingsrechten van 
het Gemeentefonds 

De Raad, 

Overwegende dat het Sociaal Impulsfonds sedert 2003 geïntegreerd werd in het 
vernieuwd Gemeentefonds; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2002 houdende 
goedkeuring van de modaliteiten van de verdeling van de aan Ingelmunster toegekende 
trekkingsrechten uit het Gemeentefonds over de gemeente en het OCMW; 

Gelet op de beslissing van het College van 11 januari 2008; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het aandeel van het OCMW in de globale trekkingsrechten voor de gemeente 
Ingelmunster wordt voor 2009 vastgesteld op 82.000,- euro. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan de Vlaamse minister bevoegd voor 
Binnenlandse aangelegenheden, alsook aan het OCMW. 

 

ONDERWIJS 

   18   Princiepbeslissing tot uitbreiding van de gemeentelijke lagere school De Wingerd 
met het niveau kleuteronderwijs 

De Raad, 
Gelet op de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24/12/1997); 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992 houdende 
vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische 
en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en P.M.S.- centra (B.S. 13/06/1992); 

Gelet op het Decreet van 23 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest, 
van het administratief toezicht op de gemeenten (B.S. 28/02/1995); 

Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 (B.S. 17/04/1997), zoals 
gewijzigd; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs (B.S. 12/09/1997); 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs (B.S. 12/09/1997); 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de 
erkenning, de financiering en subsidiëring van scholen in het gewoon en buitengewoon 
basisonderwijs (B.S. 30/08/1997); 

Gelet op het Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen l zoals 
gewijzigd op 30 april 2004 (B.S. 14/09/2002); 

Gelet op het Decreet van 10 juli 2003 betreffende het onderwijslandschap 
basisonderwijs (B.S. 24/10/2003); 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad (B.S. 06/08/2004); 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 houdende het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel Hoofdstad (B.S. 09/11/2004); 

Gelet op de M.O. van 17 juni 1997 BaO/97/3 betreffende erkenning, financiering en 
subsidiëring van scholen; 

Gelet op de M.O. van 17 juni 1997 BaO/97/4 betreffende fusies en herstructureringen 
in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 17 juni 1997 BaO/97/7 betreffende personeelsformatie in het 
gewoon onderwijs; 

Gelet op de M.O. van 17 juni 1997 BaO/97/10 betreffende programmatie- en 
rationalisatie in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 17 juni 1997 BaO/97/13 betreffende structuur basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 17 juni 1997 BaO/97/15 betreffende de toelatingsvoorwaarden 
van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 27 juli 1998 BaO/98/5 betreffende verhoging van het 
werkingsbudget – aanwending van beleidsondersteuning en klasvrij maken van directeur en 
adjunct- directeur; 

Gelet op de M.O. van 27 juli 1998 BaO/98/6 betreffende 
samenwerkingsovereenkomsten; 

Gelet op de M.O. van 22 juni 2000 BaO/2000/05 betreffende overleg aanwending 
lestijdenpakket; 

Gelet op de M.O. van 30 juni 2000 BaO:2000/06 betreffende de teldatum in het 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 16 oktober 2000 BaO/2000/9 betreffende controle van de 
leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 23 januari 2001 BaO/2001/02 betreffende de mededeling: 
bijkomende instapdatum in het gewoon kleuteronderwijs; 

Gelet op de M.O. van 15 juni 2001 BaO/2001/4 betreffende kinderverzorger in het 
gewoon kleuteronderwijs; 

Gelet op de M.O. van 15 juni 2001 BaO/2001/6 betreffende het organiseren van 
bijzonder pedagogische taken in het basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 15 juni 2001 BaO/2001/7 betreffende de introductie lichamelijke 
opvoeding in het gewoon kleuteronderwijs; 

Gelet op de M.O. van 10 augustus 2001 BaO/2001/10 betreffende de 
toelatingsvoorwaarden in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 16 augustus 2002 BaO/2002/10 betreffende overdracht en 
herverdeling van lestijden/ uren paramedisch personeel; 

Gelet op de M.O. van 21 januari 2003 BaO/2003/01 betreffende het gelijke 
onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs; 

Gelet op de M.O. van 18 april 2003 BaO/2003/02 betreffende hertekening 
onderwijslandschap basisonderwijs; 

Gelet op het positief advies van de Schoolraad 14/01/2008; 
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Overwegende de uitbreiding van de gemeenteschool lager onderwijs met het niveau 
kleuteronderwijs met ingang op 01/09/2008; 

Overwegende dat de leden van de fractie van De Brug zich onthouden; 

Overwegende dat de leden van de fractie van het Vlaamse Belang zich onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De uitbreiding van de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd met het niveau 
kleuteronderwijs met ingang van 01/09/2008 wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De naam van de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd wordt veranderd in de 
Gemeentelijke Basisschool De Wingerd. 

artikel 3: De nodige financiële middelen die gepaard gaan met deze uitbreiding worden 
ingeschreven op de begroting. 

artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van 
deze herstructurering. 

artikel 5: De uitbreiding van de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd met het niveau 
kleuteronderwijs wordt ter kennis gebracht aan: 
-  het Departement Onderwijs, 
-  de gemeenschapsinspectie, 
-  het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (O.V.S.G.). 

 
   19   Openverklaring van het ambt van directeur bij de gemeentelijke lagere school “De 
Wingerd” 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 29 januari 2008 houdende 

aanvaarding van het eervol ontslag van de heer Luc COUCKE, schooldirecteur bij de gemeentelijke 
lagere school “De Wingerd”, met ingang van 1 september 2008; 

Overwegende dat het aangewezen is de aanwervingsvoorwaarden vast te stellen voor 
het ambt van directeur van de gemeentelijke lagere school “De Wingerd”; 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 en aanvullingen, tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving (Schoolpactwet); 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, 
lager en basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de 
verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de 
reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de 
mededeling van de vaste benoeming aan het Departement Onderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en 
indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 29 november 1999 betreffende de vaste 
benoeming – procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming; 

Gelet op het protocol van 15 januari 2008 van het afzonderlijk bijzonder comité; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ambt van directeur aan de gemeentelijke lagere school “De Wingerd” vacant te 
verklaren. Het ambt is bij wijze van aanwerving te begeven. 

artikel 2: De aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van de gemeentelijke 
lagere school “De Wingerd” vast te stellen als volgt: 

Algemene decretale voorwaarden: 

1. Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs 
vastgesteld voor dit specifiek bevorderingsambt; 

2. Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 
hebben verkregen. Inden het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt 
aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

3. Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van art. 19 van het 
decreet Rechtspositie van 27 maart 1991; 

4. De betrekking uitoefenen in hoofdambt op het moment van vaste 
benoeming. 

Aanvullende voorwaarden: 

5. In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs of in de centra in één van 
de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor tenminste een halve 
opdracht in hoofdambt; 

6. Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 
jaar verworven hebben in het onderwijs als lid van het onderwijzend 
personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs; 

7. Beantwoorden aan het profiel zoals vastgesteld in art. 4 van dit besluit; 

8. Slagen voor een vergelijkende selectieproef waarvan het programma door 
de gemeenteraad wordt vastgelegd in art. 5 van dit besluit. Om te slagen 
voor de selectieproef moet een kandidaat ten minste 60% van het 
maximaal te behalen punten verkrijgen en ten minste 50% voor elk 
afzonderlijk onderdeel; 

9. De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede 
volledige schooljaar wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de 
uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in 
hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd. 

artikel 3: De kandidaturen dienen de gemeente Ingelmunster te bereiken uiterlijk op vrijdag 
21 maart 2008 en worden gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. De kandidatuurstelling dient 
vergezeld van volgende documenten: 

i. Curriculum Vitae; 

ii. Een uitreksel uit de geboorteakte; 

iii. Een kopie van alle diploma’s of getuigschriften; 

iv. Een uitreksel uit het strafregister; 

v. Een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de 
Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie) of een vrijstelling 
hebben verkregen; 

vi. Een bewijs van vaste benoeming voor minimum de helft van een voltijdse 
betrekking. 

artikel 4: Het profiel voor het ambt van directeur als volgt vast te stellen: 

Kennis en inzicht: de directeur beschikt over een degelijke kennis van en inzichten 
in: 
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• Onderwijsopvattingen en onderwijsstructuren; 

• Pedagogische, didactische en methodologische aangelegenheden; 

• Het onderwijsaanbod aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (kleuteronderwijs, 
lager onderwijs, buitengewoon onderwijs); 

• Leerplannen/vormingsplannen/handelingsplannen waarin de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen vervat zijn; 

• Schoolwerkplanontwikkeling; 

• Veranderings- en vernieuwingsprocessen; 

• Interactionele processen; 

• Middelen en instrumenten voor kwaliteitsbevordering; 

• Schoolwetgeving: inzicht hebben in de belangrijkste bronnen en deze 
kunnen hanteren. 

Vaardigheden: als interne begeleider en cultuurdrager van de school beschikt de 
directeur over volgende vaardigheden: 

• Agogische vaardigheden, onder meer vergadervaardigheden, 
communicatievaardigheden, vaardigheden in het voeren van beoordelings- 
en functioneringsgesprekken; 

• Organisatorische vaardigheden; 

• Beslissingsvaardigheden; 

• Planningvaardigheden; 

• Zowel individuele leerkrachten als een team kunnen begeleiden; 

• Vaardigheden om de discussie over onderwijskwaliteit permanent op gang 
te houden; 

• Vaardigheden om ondernemend leiding te geven. 

Attitudes: de directeur streeft er naar om zich volgende attitudes eigen te maken: 

• Soepel en open omgaan met mensen; 

• Beslissingen durven nemen; 

• Luisterbereid zijn; 

• Gezag uitbouwen op basis van deskundigheid; 

• Met conflicten kunnen omgaan; 

• Taken kunnen delegeren 

De directeur heeft blijvende aandacht voor de ontwikkeling van het schooleigen 
pedagogisch project en voor zijn eigen beroepsvolmaking. 

artikel 5: Het programma van de selectieproef bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge 
proef. Geslaagde kandidaten worden onderworpen aan psychotechnische proeven 
die doorgaan in samenwerking met een erkend selectiebureau. De uitkomst van de 
proeven geeft aan of de kandidaat geschikt is of ongeschikt is voor de functie. 

artikel 6: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de samenstelling van 
de selectiecommissie en de verdere uitvoering van dit besluit. 

 
   20   Openverklaring van het ambt van directeur bij de gemeentelijke BLO-school “De 
Zon” 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 26 juni 2007 houdende aanvaarding 

van het eervol ontslag van de heer Eddy HESPEEL, schooldirecteur bij de gemeentelijke BLO-school 
“De Zon”, met ingang van 1 maart 2008; 

Overwegende dat het aangewezen is de aanwervingsvoorwaarden vast te stellen voor 
het ambt van directeur van de gemeentelijke BLO-school “De Zon”; 
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Gelet op de wet van 29 mei 1959 en aanvullingen, tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving (Schoolpactwet); 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, 
lager en basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de 
verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de 
reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de 
mededeling van de vaste benoeming aan het Departement Onderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en 
indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 29 november 1999 betreffende de vaste 
benoeming – procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming; 

Gelet op het protocol van 15 januari 2008 van het afzonderlijk bijzonder comité; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ambt van directeur aan de gemeentelijke BLO-school “De Zon” vacant te 
verklaren. Het ambt is bij wijze van aanwerving te begeven. 

artikel 2: De aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van de gemeentelijke 
BLO-school “De Zon” vast te stellen als volgt: 

Algemene decretale voorwaarden: 

1. Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs 
vastgesteld voor dit specifiek bevorderingsambt; 

2. Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 
hebben verkregen. Inden het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt 
aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

3. Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van art. 19 van het 
decreet Rechtspositie van 27 maart 1991; 

4. De betrekking uitoefenen in hoofdambt op het moment van vaste 
benoeming. 

Aanvullende voorwaarden: 

5. In het bezit zijn van een BO-getuigschrift; 

6. In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs of in de centra in één van 
de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor tenminste een halve 
opdracht in hoofdambt; 

7. Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 
jaar verworven hebben in het onderwijs als lid van het onderwijzend 
personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs; 
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8. Beantwoorden aan het profiel zoals vastgesteld in art. 4 van dit besluit; 

9. Slagen voor een vergelijkende selectieproef waarvan het programma door 
de gemeenteraad wordt vastgelegd in art. 5 van dit besluit. Om te slagen 
voor de selectieproef moet een kandidaat ten minste 60% van het 
maximaal te behalen punten verkrijgen en ten minste 50% voor elk 
afzonderlijk onderdeel; 

10. De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede 
volledige schooljaar wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de 
uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in 
hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd. 

artikel 3: De kandidaturen dienen de gemeente Ingelmunster te bereiken uiterlijk op vrijdag 
21 maart 2008 en worden gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. De kandidatuurstelling dient 
vergezeld van volgende documenten: 

i. Curriculum Vitae; 

ii. Een uitreksel uit de geboorteakte; 

iii. Een kopie van alle diploma’s of getuigschriften; 

iv. Een uitreksel uit het strafregister; 

v. Een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de 
Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie) of een vrijstelling 
hebben verkregen; 

vi. Een bewijs van vaste benoeming voor minimum de helft van een voltijdse 
betrekking. 

artikel 4: Het profiel voor het ambt van directeur als volgt vast te stellen: 

Kennis en inzicht: de directeur beschikt over een degelijke kennis van en inzichten 
in: 

• Onderwijsopvattingen en onderwijsstructuren; 

• Pedagogische, didactische en methodologische aangelegenheden; 

• Het onderwijsaanbod aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (kleuteronderwijs, 
lager onderwijs, buitengewoon onderwijs); 

• Leerplannen/vormingsplannen/handelingsplannen waarin de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen vervat zijn; 

• Schoolwerkplanontwikkeling; 

• Veranderings- en vernieuwingsprocessen; 

• Interactionele processen; 

• Middelen en instrumenten voor kwaliteitsbevordering; 

• Schoolwetgeving: inzicht hebben in de belangrijkste bronnen en deze 
kunnen hanteren. 

Vaardigheden: als interne begeleider en cultuurdrager van de school beschikt de 
directeur over volgende vaardigheden: 

• Agogische vaardigheden, onder meer vergadervaardigheden, 
communicatievaardigheden, vaardigheden in het voeren van beoordelings- 
en functioneringsgesprekken; 

• Organisatorische vaardigheden; 

• Beslissingsvaardigheden; 

• Planningvaardigheden; 

• Zowel individuele leerkrachten als een team kunnen begeleiden; 

• Vaardigheden om de discussie over onderwijskwaliteit permanent op gang 
te houden; 
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• Vaardigheden om ondernemend leiding te geven. 

Attitudes: de directeur streeft er naar om zich volgende attitudes eigen te maken: 

• Soepel en open omgaan met mensen; 

• Beslissingen durven nemen; 

• Luisterbereid zijn; 

• Gezag uitbouwen op basis van deskundigheid; 

• Met conflicten kunnen omgaan; 

• Taken kunnen delegeren 

De directeur heeft blijvende aandacht voor de ontwikkeling van het schooleigen 
pedagogisch project en voor zijn eigen beroepsvolmaking. 

artikel 5: Het programma van de selectieproef bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge 
proef. Geslaagde kandidaten worden onderworpen aan psychotechnische proeven 
die doorgaan in samenwerking met een erkend selectiebureau. De uitkomst van de 
proeven geeft aan of de kandidaat geschikt is of ongeschikt is voor de functie. 

artikel 6: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de samenstelling van 
de selectiecommissie en de verdere uitvoering van dit besluit. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Marnick Goossens, raadslid, bij brief 
van 17 januari 2008 

Oostrozebekestraat. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer M. Goossens, raadslid, die het volgende toelicht. 

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van het gedeelte N357 door het 
Vlaamse Gewest tussen ‘het Vliegend Paard’ en het rond punt ter hoogte van het kruispunt 
Oostrozebekestraat/N50? 
Het betreffen hier immers ingrijpende werken die het Vlaamse Gewest zal uitvoeren met de 
betrekking tot de staat van de weg, de veiligheid van de fietsers, de parkeerstroken, de zijstroken, 
enzovoort. Zowat alle bewoners van dit deel van de Oostrozebekestraat zijn betrokken in dit 
dossier omwille van de verwerving van een deel van hun eigendom teneinde de geplande werken 
te kunnen uitvoeren. 
Zullen de vereiste afspraken met het Vlaamse Gewest gebeuren op de bewoners en de handelaars 
tijdig te informeren omtrent de fasering van de werken? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Deze werken van het Vlaamse Gewest aan het gedeelte N357 tussen Het Vliegend Paard en het 
rond punt van de ring zullen inderdaad tijdens de komende jaren een aanvang nemen. De 
afwerking van de N382 tot op ons grondgebied zal immers tegen 2009 gebeurd zijn. 

De stand van zaken wat de N357 betreft is voor het ogenblik de volgende. Het driejarenprogramma 
van het Vlaamse Gewest heeft het krediet voor deze werken reeds voorzien in de programmatie 
2008/2009/2010. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaamse Gewest heeft aan het 
gemeentebestuur beloofd ons eerstdaags het ontwerp en het onteigeningsplan te bezorgen van de 
zone tussen Vliegend Paard en de ring. Het Vlaamse Gewest zal in de loop van de maand februari 
2008 alle bewoners van dit deel van de Oostrozebekestraat uitnodigen voor een gesprek waarbij 
elke eigenaar en of huurder zal kunnen kennis nemen van het ontwerp van de geplande werken, 
van de impact op zijn eigendom en van de wijze waarop het Vlaamse Gewest in overleg met de 
Federale Overheidsdienst Financiën, Comité tot aankoop van onroerende goederen, zal overgaan 
tot de grond- of eigendomsverwerving. Een deel van de eigenaars, wiens woning of andere 
gebouwen in de werkzone zal liggen, zal worden uitgenodigd overdag. De andere eigenaars, wiens 
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voortuinstroken in de werkzone liggen, zullen worden uitgenodigd op dezelfde dag, maar ’s avonds. 
Na dit overleg zullen de betrokken bewoners weten met wie van de beide overheidsdiensten er 
contact zal kunnen genomen worden bij problemen of vragen die zich ongetwijfeld zullen stellen. 
Ook wanneer de werken binnen enkele jaren zullen aanvangen, zullen de handelaars en de 
bewoners zeer goed worden ingelicht omtrent de fasering en van de vordering van de werken, 
zoals wij dit steeds voor andere belangrijke wegeniswerken op ons grondgebied hebben gedaan. 

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

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 17 
januari 2008 

Dorpskernhernieuwing. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer J. Defreyne, raadslid, die het volgende toelicht. 

Het dossier dorpskernhernieuwing wordt voor Ingelmunster en zijn bewoners een zeer belangrijk 
dossier. Het uitzicht van de kern van de gemeente zal immers bepaald worden voor de komende 
generaties. 
Daarbij zal het betrekken van de bewoners, de handelaars, de externe diensten, één van de grote 
uitdagingen worden van dit belangrijke project. 
Hoe denkt het schepencollege deze besluitvorming, deze inspraak en deze infoverstrekking te 
organiseren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij hebben met het schepencollege steeds voorgehouden dat de ganse bevolking bij dit zeer 
belangrijk dossier intens zou betrokken worden. Zoals tijdens het voorbije jaar reeds gebeurd is 
met de oprichting van de stuurgroep, die heeft ingestaan voor de bevraging van de bevolking en 
voor het formuleren van de projectdefinitie, zo zal ook de werkelijke start van de werken op 
dezelfde wijze worden aangepakt. 
Thans zijn wij in de eerste fase gekomen van de aanstelling van de groep ontwerpers, waarbij de 
beslissing werd genomen door het schepencollege op 11 januari 2008 op advies van de jury, 
waarbij wij vanavond kennis hebben gegeven van deze aanstelling, en waarbij morgen de 
bevolking zal worden ingelicht via een algemene infovergadering in het jeugd- en 
ontmoetingscentrum. 
Na een eerste overleg met de ontwerpers hebben die onmiddellijk gesuggereerd om ook een 
zogenoemde “klankbordgroep” op te richten die alle suggesties en opmerkingen van de betrokken 
bewoners, van de handelaars en van de belangengroepen, en van de bevolking van Ingelmunster 
in het algemeen, zal centraliseren en overmaken aan de stuurgroep waarin elke politieke fractie 
van deze gemeenteraad vertegenwoordigd is. Er wordt door de schepen van communicatie en door 
de gemeentelijke communicatieambtenaar ook gewerkt aan een communicatieplan dat zal worden 
aangewend om tijdens de komende jaren alle aandacht te geven aan de info-verstrekking van dit 
belangrijke project. En het belangrijkste element van betrokkenheid is dat voor elke fase van de 
dorpskernhernieuwing er zal naar gestreefd worden om een zo breed mogelijk draagvlak te 
bereiken met betrekking tot de wijze waarop elk onderdeel zal worden aangepakt.  
De gemeenteraad zal vanzelfsprekend nauwgezet op de hoogte worden gehouden van de evolutie, 
van de planning en de timing, en van de stappen die in het dossier zullen worden gezet. De 
gemeenteraad zal ook de beslissingen moeten nemen die hiermee gepaard gaan. 

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

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

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

Binnenkort starten de wegeniswerken in de Oostrozebekestraat. Volgens wel ingelichte bronnen zal 
er op 13 februari een infoavond doorgaan om deze werken toe te lichten. Graag kreeg onze Vlaams 
Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Wanneer zullen de werken in de Oostrozebekestraat aangevat worden? 
Hoe zullen de werken gefaseerd worden? 
Hoe zit het met de eventuele onteigeningen? 
Welke omleidingsprocedure zal tijdens de werken toegepast worden? 
Hoe komt het dat de gemeenteraadsleden in Oostrozebeke wel al uitgebreid over deze werken 
ingelicht werden, terwijl wij, Ingelmunsterse mandatarissen, hierover nog niet deftig bericht 
werden? 

De heer Voorzitter verwijst voor zijn antwoord naar het antwoord dat werd gegeven op de 
tussenkomst van de heer Goossens. 

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

 
    4   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 januari 2008 

Braderie 2008. 

De heer voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary die het volgende toelicht. 

Blijkbaar wordt er momenteel gesleuteld aan een nieuwe formule voor de 2008-editie van de 
‘Braderie’. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
lopt het dat de rommelmarkt vanaf 2008 op een andere plaats zal doorgaan? Waar? 
Kloppen de geruchten dat er voor deze editie enkel een verkeersvrije strook wordt voorbehouden 
vanaf de verkeerslichten tot aan de Bollewerpstraat? 
Zijn er nog wijzigingen op til? 
Wat waren de redenen om af te wijken van de vroegere procedure? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wat betreft de organisatie van de Braderie 2008 kunnen wij aan de raad het volgende melden. 
Het organiserend comité is zich aan het beraden hoe en waar de organisatie zal aangepakt worden, 
zowel naar locatie als naar concrete invulling. Er is met het gemeentebestuur afgesproken dat in de 
loop van de maand februari 2008 de grote lijnen van het draaiboek van deze braderie binnen het 
organiserend comité zullen vastgelegd worden en dat vervolgens aan de gemeente de aanvraag 
van organisatie zal gebeuren. Het gemeentebestuur zal dan zoals steeds overleg plegen met de 
veiligheidsdiensten en de externe overheden aan wie eventueel een toelating moet gevraagd 
worden. 
Het organiserend comité heeft de intentie om dan zo spoedig mogelijk de doelgroepen van 
deelnemers aan deze braderie (handelaars, Ingelmunsterse verenigingen, rommelmarkters, 
attracties, enz.) in te lichten en hen te vragen een deelname te overwegen tegen de voorwaarden 
die door het comité zullen bepaald worden. 
Uw geruchten kunnen dan ook als voorbarig worden beschouwd. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 
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    5   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 januari 2008 

Speelbos. 

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

Het ‘speelbos-dossier’ is een oud zeer waarover al jarenlang gepalaverd wordt. Her en der bereiken 
ons geruchten dat er schot in deze zaak komt, m.a.w. het dossier krijgt blijkbaar vorm. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Is de meerderheid van plan om spoedig een infoavond te organiseren om de volledige 
gemeenteraad op de hoogte te brengen van de stand van zaken in dit dossier? 
Hoe zit het met de eventuele subsidies die onze gemeente voor dit speelbos kan krijgen? Is dit 
gedeelte van het dossier al rond? 
In welke staat bevinden zich de voorziene gronden? Dringt zich hier eerst een sanering op? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Na de conformverklaring door de OVAM van het beschrijvend bodemonderzoek in maart 2007, 
waarin door de deskundigen werd aangegeven dat de beste oplossing voor de aanwezige, doch op 
zich onschadelijke vervuilende stoffen, erin bestond de vervuilde zone voldoende af te dekken, 
werd de opdracht gegeven aan het ontwerpbureau Demey om deze conclusies te verwerken in het 
ontwerp voor het Speelbos. Eind vorig jaar werd dit ontwerp gefinaliseerd zodat op 14 december 
een stedenbouwkundige aanvraag werd gericht aan de bevoegde diensten. 
Het inrichtingsontwerp geraamd op 289.000 euro zal na de goedkeuring van de begroting en na 
voorstelling voor de stuurgroep Speelbos, door het college worden goedgekeurd. 
De inspanningen tot verwerving van de resterende gronden door het Comité tot Aankoop zullen 
verder worden gezet, in eerste instantie nog in der minne. Lukt dit niet, dan zal dit gebeuren door 
het Ministerie van Financiën op basis van de onteigeningsmachtiging die werd voorzien met de 
goedkeuring van het BPA Gentstraat-Oost. 
Bovendien zullen op basis van het inrichtingsdossier de nodige subsidie-aanvragen worden 
ingediend, zowel voor de inrichtingswerken als voor de grondverwerving, onder meer bij het 
Vlaams gewest in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu, bij de provincie en 
tenslotte ook bij de Minister van Ruimtelijke Ordening, aangezien dit dossier opgenomen is als van 
belang voor de ontwikkeling binnen het Regionaal Stedelijk Gebied Roeselare en dus voor 
financiering in aanmerking komt. 
Wat de milieusubsidies betreft heeft de bevoegde minister al principieel laten weten in te stemmen 
met de financiële ondersteuning van het project. 
Als sluitstuk zal een overeenkomst worden afgesloten met het Agentschap Bos en Natuur voor het 
beheer van het Speelbos. 

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

 
    6   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 januari 2008 

Vuilniszakken. 

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

Nog tot augustus ’08 kunnen de huidige vuilniszakken gebruikt worden. Vanaf dan zullen enkel nog 
de nieuwe (lees: ‘duurdere’) huisvuilzakken opgehaald worden. Het hamsteren van de goedkopere 
zakken heeft dus helemaal geen zin. De bevolking hoopt, nu de prijs met 25 eurocent per zak 
stijgt, dat men dan kan rekenen op een betere kwaliteit. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Heeft Ingelmunster, in opvolging van onze Vlaams Belang-vraag van enkele 
gemeenteraadszittingen terug, aangedrongen op sterkere huisvuilzakken? Wat was het antwoord 
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van IVIO? 
Kunnen de raadsleden het antwoord van IVIO doorgestuurd krijgen? 

Blijkbaar zullen PMD-zakken niet langer ‘aanvaard’ worden in ons containerpark. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Wat is hiervoor de reden? 
Is deze maatregel ook van kracht voor het containerpark in Izegem? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De vraag werd inderdaad aan de orde gebracht bij IVIO. Het antwoord was als volgt. 
Bij de start van de uniforme huisvuilzak was de kwaliteit niet goed. Daarom heeft IVIO na een 
tijdje beslist zakken van een andere kwaliteit (lage lineaire densiteit i.p.v. hoge densiteit) te 
nemen. Sinds die verandering zijn de klachten enorm afgenomen (zeker minder dan 10 % 
tegenover het begin). Tevens hebben wij gecommuniceerd over hoe de zak te hanteren (bij het 
verplaatsen van de zak deze steeds bij de trekband optillen). IVIO wijst ook op het maximaal 
toegelaten gewicht van 15 kg. 
Indien de burger toch over een rol slechte zakken zou beschikken (dit is nooit uit te sluiten) kan 
deze bij IVIO of het verkooppunt omgewisseld worden. Katten of ongedierte die de zakken 
kapotscheuren kunnen wij niet vermijden. Geen enkele zak is hiertegen immers bestand. 

Wat de PMD-zakken betreft is het zo dat dit een algemene maatregel is die geldig is over gans het 
IVIO-gebied, dus ook in Izegem. Deze maatregelen wordt ingevoerd omdat vastgesteld werd dat 
blauwe zakken die door de ophaaldienst werden geweigerd, wegens een niet aangepaste inhoud, 
uiteindelijk toch via de brengmethode naar het recyclagepark toch in het PMD-afval terecht 
kwamen. 

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

 
    7   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 januari 2008 

Econorm. 

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

Bij aankoop van een voertuig dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan. Enerzijds 
zijn er uiteraard de opportuniteitsvoorwaarden, welke de noodzaak of wenselijkheid van de 
aankoop dienen aan te tonen. Anderzijds zijn er de technische en financiële voorwaarden, welke 
bepalend zijn voor de keuze van een voertuig. Bij het in dienst brengen van een nieuw voertuig 
meent onze fractie dat het wenselijk is om ook na te gaan welke milieubelasting een voertuig met 
zich meebrengt. Het lijkt ons immers de morele plicht van iedere overheid om milieubelastende 
activiteiten tot een minimum te beperken. Verschillende overheden voeren nu reeds een 
aankoopbeleid waarbij de milieutoets gebruikt wordt als één van de selectiecriteria bij aankoop van 
een voertuig. Hierbij verwijzen wij naar het actieplan 2007-2010 van de Vlaamse Regering (26 
januari ’07) - «De komende jaren wordt er naar gestreefd om de normen voor milieuvriendelijkheid 
bij de aankoop van nieuwe dienstwagens steeds wat hoger te leggen. Die milieuvriendelijkheid 
wordt afgemeten aan de Ecoscore, een milieuscore waarvoor verschillende schade-effecten in 
rekening worden gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit en geluidshinder.» 
De ecoscore voor voertuigen kan men berekenen via de databank van het VITO (Vlaams Instituut 
voor Technologisch Onderzoek). 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Controleerde men tot op heden, naast de technische en financiële voorwaarden, ook welke 
milieubelasting een nieuw voertuig met zich meebracht? 
Zal het Schepencollege vanaf heden de ecoscore als extra selectiecriterium gebruiken bij aankoop 
van een voertuig? 
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De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Bij de aankoop van een voertuig worden alle relevante, waaronder dus ook het ecologische, criteria 
onder ogenschouw genomen. Dit gebeurde in het verleden. Dat zal in de toekomst ook gebeuren. 

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

 
    8   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 januari 2008.  

Politiezone bestolen. 

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

Het Rekenhof heeft een rapport bij mekaar gepend over het gebruik van de middelen uit het 
zogenaamde Verkeersveiligheidsfonds en het is niet mals voor de federale politie en de FOD 
Justitie. Die hebben namelijk jarenlang teveel geld uit het fonds gekregen. Tussen 2005 en 2007 
twaalf miljoen euro teveel, om precies te zijn. Wat dus ook wil zeggen dat de lokale politiezones, 
die uiteindelijk zorgen voor het grootste deel van de middelen, tijdens die jaren twaalf miljoen euro 
te weinig hebben gekregen. En dat komt, aldus het Rekenhof, omdat de regels voor de verdeling 
van de middelen “weinig nauwkeurig” zijn en bovendien “niet altijd correct toegepast” werden. 
Daardoor werd het aandeel voor de federale politie en de FOD Justitie jaar na jaar zwaar 
overschat. Het Rekenhof merkt daarnaast overigens ook nog op “dat de financiering onvoldoende 
gekoppeld is aan de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen”, “waardoor de 
politiediensten niet echt worden aangezet om doeltreffende acties te ontplooien”. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vraag. 
Werd deze vaststelling reeds besproken tijdens de politieraad? 
Hoe reageerde onze politiezone op dit ‘onrecht’? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Neen, dit werd nog niet besproken op de politieraad. Het spreekt echter voor zich dat de 
korpsleiding en het politiecollege met zeer veel aandacht deze ontwikkeling volgen. Indien de 
korpsleiding en het college oordelen dat de politieraad terzake een standpunt dient in te nemen zal 
dit vanzelfsprekend onmiddellijk worden geagendeerd op de politieraad. 

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

 
    9   Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 21 januari 2008 

Rusthuis. 

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

Vlak voor kerstmis 2007 kregen 1.070 Belgische rusthuizen van het RIZIV te horen dat ze samen 
38 miljoen euro moesten terugbetalen. Wanneer rusthuizen meer personeel aanwerven dan de 
norm die de overheid oplegt, krijgen ze subsidies. De rusthuizen maken al drie jaar gebruik van die 
subsidie maar er was hier echter een limiet aan verbonden, die pas vorig jaar werd vastgelegd! Pas 
dan bleek dat het budget overschreden was. Het RIZIV stuurde daarna brieven rond om het geld 
terug te vorderen. Volgens Dhr. Kurt STABEL, directeur Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg 
(FOS), stappen nu al zeker twintig instellingen naar de rechter als er niet snel een oplossing komt 
voor de grote sommen geld die de rusthuizen moeten terugbetalen aan het RIZIV. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vraag. 
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Is ook ons Ingelmunsters rusthuis van deze onduidelijkheid het slachtoffer geworden? 
Is het Ingelmunsters rusthuis één van die twintig instellingen die naar de rechter stappen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij zullen dit punt niet behandelen aangezien er geen enkel verband is met het gemeentelijk 
beleid. Na het indienen van uw vraag kwam u tot dezelfde vaststelling en vroeg u dit punt terug te 
trekken. Wij willen er u wel op wijzen dat de administratie inmiddels deze vraag verwerkt had, 
zoals wettelijk voorzien. 
Mogen wij u daarom verzoeken om in de toekomst slechts bijkomende punten in te dienen die te 
maken hebben met het gemeentelijk beleid en waar wij als raad ook verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid in dragen.  

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

 
   10   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georg Barbary, raadslid, bij mail van 
22 januari 2008 

Sportlaureaat. 

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

De gemeentelijke sportdienst en sportraad maken van hun jaarlijkse kampioenen-hulde telkens 
weer een waar spektakel met film, muziek of een speciale act. Het Vlaams Belang vindt dan ook 
dat de organisatoren een welverdiende pluim op hun hoed mogen steken. Toch moeten we kunnen 
en durven toegeven dat het initiatief een tanende belangstelling kent. Voor 2007 was er zowel voor 
de titel van sportman en sportvrouw maar één genomineerde. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Is het Schepencollege zich bewust van de tanende belangstelling voor deze titel? 
Werd er voldoende publiciteit gemaakt rond dit initiatief? 
Is dit initiatief in de toekomst nog levensvatbaar? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij delen uw standpunt in dit verband helemaal niet en wel om volgende redenen. 
Wanneer de kampioenenhulde wordt bijgewoond door ongeveer 300 genodigden, dan kan men 
moeilijk van tanende belangstelling spreken. 
Er waren in totaal 16 nominaties (1 voor sportlaureaat, 4 voor de trofee van sportverdienste, 1 
voor sportman van het jaar, 1 voor sportvrouw van het jaar, 4 voor sportclub van het jaar, 4 voor 
BV’s, zijnde belangrijke vrijwilligers van het jaar, 1 voor uitzonderlijke prestaties in de para-
olympics). 
Wanneer er dit jaar slechts 1 nominatie was voor sportman en voor sportvrouw, dan is dit zeker 
geen uitzondering. Het zijn immers de sportclubs zelf die kandidaten voorstellen, en er zijn nu 
eenmaal jaren waarbij er mindere sportieve prestaties zijn die er bovenuit steken. In het verleden 
is dit in andere sectoren van de vrijetijdsbesteding tenandere nog gebeurd. 
Het college wil bij deze integendeel de schepen van sport, de sportfunctionaris en zijn 
medewerkers, alsook de voorzitter van de sportraad en zijn bestuursleden, samen met de zovele 
sportclubs die onze gemeente rijk is, gelukwensen en danken voor de enorme inzet die ze 
manifesteren met betrekking tot de sportbeoefening in onze gemeente. 
De jaarlijkse kampioenenhulde is daar nog steeds de bekroning van en dit zal in de toekomst 
beslist ook blijven. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 
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   11   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Herman De Witte, raadslid, bij mail 
van 23 januari 2008 

Parkeerplaats gehandicapten. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer H. De Witte, raadslid, die het volgende toelicht. 

De begraafplaats wordt vaak bezocht door oudere mensen, mensen met een mindere mobiliteit of 
handicap. Bij de beide ingangen van de begraafplaats is voorlopig maar één dergelijke 
parkeerplaats voorzien in de Schoolstraat. Een tweede dergelijke parkeerkplaats kan wenselijk zijn, 
met voorkeur voor de Hinnebilckstraat. De toegang tot de begraafplaats is immers makkelijker 
voor de bedoelde doelgroep. 
Kan de wenselijkheid voor het scheppen van een parkeerplaats gereserveerd voor gehandicapten in 
de Hinnebilckstraat bij de ingang van de begraafplaats worden onderzocht? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag lijkt terecht en daarom zullen wij bij de invoering van het eenrichtingsverkeer in de 
Hinnebilkstraat, samen met de Bollewerpstraat, vragen aan het studiebureau en aan de 
gemeentelijke technische dienst onder leiding van onze schepen van openbare werken, om de 
mogelijkheid van deze voorziening voor mindervaliden op de door u gevraagde plaats te 
onderzoeken. 

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

 
   12   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 24 januari 2008 

Parking Stationsstraat. 

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

In het appartementsgebouw boven Het Sloeberke en in aanpalende gebouwen wonen verschillende 
oudere, zorgbehoevende mensen. Voor een sterk getimede thuisverpleegster (iedereen wordt 
graag op tijd gewassen of krijgt graag op tijd zijn inspuiting) of voor een arts op huisbezoek is het 
op de dagen dat het marktplein bezet is (markt op vrijdag, kermis) uiterst moeilijk om een 
parkeerplaats te vinden. Zo gebeurt het dan ook dat die mensen zich wel eens bezondigen aan een 
parkeerovertreding. 
Ons voorstel is de eerste parkeerplaats aan de ingang van de Beukendreef vrijhouden voor dokters 
en verple(e)g(st)ers op huisbezoek. Dit kan eenvoudigweg gebeuren door een (verplaatsbaar) 
bordje te zetten op dagen dat het marktplein bezet is. Op andere dagen is het minder nodig. Het 
toekennen van die parkeerplaats aan de dokters en het verplegend personeel zou voor hen zeer 
welgekomen zijn en is geen overbodige luxe.  

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Een oplossing bieden op uw vraag is niet zo eenvoudig omdat er nu eenmaal vele tientallen 
plaatsen in onze gemeente zijn waar zorgverstrekkers zoals geneesheren en thuisverpleegkundigen 
soms moeilijk een parkeerplaats vinden. 
Het Koninklijk Besluit van 9 januari 2007 vermeldt in zijn overweging inderdaad zeer concreet de 
doelgroep  “dokters of thuisverplegers” met betrekking tot de problematiek van parkeerkaarten 
voor bewoners. Dergelijke bewonerskaarten bieden daarvoor echter geen wettelijke oplossing. In 
het Ministerieel besluit van dezelfde datum, 9 januari 2007, wordt de mogelijkheid geboden om 
een gemeentelijke parkeerkaart uit te reiken. Die stelt dan de houder vrij van betalend parkeren of 
van het plaatsen van de parkeerschijf. In Ingelmunster beschikken wij echter niet over 
parkeerplaatsen met “betalend parkeren” of plaatsen waar een parkeerschijf dient geplaatst te 
worden in het voertuig. 
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