
Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, 
Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried 
Vanacker, Ludwig Pillen, Geert Verstraete, Ann Defour, Steven Bourgeois, Hilde 
Vankeirsbilck, Ann De Frene, Marnick Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Johan 
Mistiaen, Jan Coucke, Veerle Declercq, Kurt Windels, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2005 – kennisname 
agenda 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 13 
oktober 2005 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 7 
december 2005; 

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 de WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 20 mei 2005 
2. Begroting 2006 (bijlage 1) 
3. Benoeming drie leden aandelen A in het Regionaal Comité Oostende-Brugge: de heer Jean-

Marie De Plancke en mevrouw Moniek Boydens, Brugge en mevrouw Evelyn Vermont, 
Bredene 

4. Verschuiving einddatum wijziging statuten zoals bepaald door art. 80 § 1 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (bijlage 2) 

5. Mededelingen 

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

Gelet op het artikel 102, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 7 december 2005. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 7 december 2005 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2005 
goedkeuren. 

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

 
    2   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2005 – kennisname 
agenda 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24 
oktober 2005 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 19 
december 2005; 

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. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2006; 
2. Goedkeuring begroting 2006. 

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

Gelet op het artikel 102, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de begroting 2006 en akte te 
nemen van het verslag van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
in 2006. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 19 december 2005 zal zijn stemgedrag afstemmen op 
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2005 
goedkeuren. 

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

 
    3   Figga – Buitengewone Algemene Vergadering van 21 december 2005 – kennisname 
agenda 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de zuivere 

financieringsintercommunale Figga cvba; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 27 
oktober 2005 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van 
Figga van 21 december 2005; 

Gelet op artikel 44 van het Decreet waarin bepaald wordt dat minstens één 
buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar 
om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te 
bepreken. 

In uitvoering van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking dienen de statuten van Figga aangepast te worden; 

Gelet op het schrijven van Figga van 27oktober 2005 met uitnodiging tot de 
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2005, met alle bijhorende stukken en met 
volgende agenda: 

1. Begroting 2006 
2. Strategie 2006 
3. Verwerving participatie SUEZ 
4. Aktename van het feit dat Hooglede niet langer voldoet aan de vereiste van artikel 

6 van de statuten gezien de beëindiging van het lidmaatschap van Hooglede in 
Gaselwest waardoor noodzakelijkerwijs het lidmaatschap in FIGGA zonder voorwerp 
is geworden 

5. Statutaire benoemingen 

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

Gelet op de Gemeentewet; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de zuivere 
financieringsintercommunale Figga cvba; 
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Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 27 
oktober 2005 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van 
Figga van 21 december 2005; 

Gelet op artikel 44 van het Decreet waarin bepaald wordt dat minstens één 
buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar 
om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te 
bepreken. 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkering te hechten aan de agenda, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2006. 

artikel 3: Akte te nemen van het verslag aangaande de voorziene activiteiten en de te volgen 
strategie 2006. 

artikel 4: Akte te nemen van van het feit dat Hooglede niet langer voldoet aan de vereiste 
van artikel 6 van de statuten gezien de beëindiging van het lidmaatschap van 
Hooglede in Gaselwest waardoor noodzakelijkerwijs het lidmaatschap in FIGGA 
zonder voorwerp is geworden. 

artikel 5: Met betrekking tot het tijdelijk aanhouden van Suezaandelen, de vertegenwoordiger 
van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene zitting van de 
algemene vergadering van Figga van 21 december 2005 op te dragen het 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in raadsbesluit van 25 
oktober 2005. 

artikel 6: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene zitting van de algemene vergadering van Figga van 21 december 2005 op 
te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 21 december 2005, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

artikel 7: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 
 ° Figga, p/a Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare; 
 ° de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 3 november 2005 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
donderdag 10 november 2005 n.a.v. de St. Maartenstoet 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 3 november 2005 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld te Ingelmunster op donderdag 10 november 2005 
n.a.v. de St. Maartenstoet; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 3 november 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld te Ingelmunster op donderdag 10 november 2005 
n.a.v. de St. Maartenstoet, wordt bekrachtigd. 

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

    5   Verkaveling Gentstraat Noord – Kosteloze grondafstand openbaar domein en 
uitrustingswerken door de WVI aan de gemeente Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de aanleg van riolerings- en wegeniswerken in de wijk Gentstraat door de 

WVI, waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 80 van de Huisvestingscode; 

Gezien de voorlopige oplevering der werken heeft plaats gehad op 11 juni 2004; 

Overwegende dat de gronden, dienstig voor openbaar domein en de er op 
aangebrachte uitrustingswerken, volgens de vigerende wetgeving dienen overgenomen te worden 
door de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze overdracht, opgemaakt door het Comité 
tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt omwille van openbaar nut; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van akte, opgemaakt door het Comité van Aankoop van Onroerende 
Goederen te Kortrijk nopens de kosteloze overdracht van 2 ha 13 a 42 ca openbaar 
domein en de er op aangebrachte uitrustingswerken in de verkaveling Gentstraat 
Noord, door de W.V.I., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De overdracht wordt van openbaar nut verklaard, namelijk ter inlijving bij het 
gemeentelijk wegennet. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akte namens de 
gemeente te ondertekenen. 

artikel 4: 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. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

    6   BPA Gentstraat-Noord – inherzieningstelling en wijze van gunnen 

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

1996, en wijzigingen, in het bijzonder artikel 19; 

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

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

Gelet op de artikelen 120 t.e.m. 122 van het uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 
(zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) in verband met de bijzondere bepalingen betreffende 
de onderhandelingsprocedure en op het KB van 26 september 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 29 
april 1999); 

Gelet op artikel 930/733-51 van de uitgaven in de goedgekeurde begroting van het 
dienstjaar 2005 waarin een beschikbaar krediet van 42.556,41 EUR is voorzien;  

Gelet op het ontwerp van bestek en raming met vermelding van een geraamd bedrag 
van 10.000 EUR; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 7 onthoudingen 
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artikel 1: De opdracht voor de opmaak van het bijzonder plan van aanleg ‘Gentstraat-noord’ 
zal worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure  
overeenkomstig artikel 17 § 2  van de wet van 24 december 1993. 

artikel 2: Het bestek en raming met vermelding van een geraamd bedrage van 10.000 EUR 
exclusief BTW, voor het opmaken van het bijzonder plan van aanleg ‘Gentstraat-
noord’ worden goedgekeurd. 

artikel 3: De opdracht wordt voorzien onder artikelnummer 930/733-51. 

 

OPENBARE WERKEN 

    7   Herinrichting parkzone OCMW-serviceflats – Goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het aangewezen is de parkzone van het OCMW in de nabijheid van 
de serviceflats ecologisch her in te richten volgens het GNOP; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken worden gegund en er de voorwaarden van vaststelt, overeenkomstig 
artikel 234 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het ontwerp omvattende plannen, bijzonder bestek, lastenboek en 
veiligheids- en gezondheidsplan, opgemaakt door studiebureau NV Belconsulting, Oude 
Stationsstraat 44 te 8700 Tielt; 

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
151.373,78 BTW incl., waarvan € 22.500,00 ten laste van het OCMW, € 56.000,00 ten laste van de 
gemeente en € 73.500,00 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en het Provinciebestuur West-
Vlaanderen, opgemaakt door de ontwerper; 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 7 onthoudingen 

artikel 1: Het ontwerp voor de herinrichting van de groenzone van de OCMW-serviceflats met 
raming ten bedrage van € 151.373,78 (BTW incl.), wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding. 

artikel 3: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting, dienstjaar 2006. 

artikel 4: 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. 

 

BIBLIOTHEEK 

    8   Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen inzake het 
interbibliothecair leenverkeer 

De Raad, 
Gelet op art. 13 4° van het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een 

kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid dat bepaalt dat het Provinciebestuur de opdracht heeft 
om het interbibliothecair leenverkeer te coördineren; 

Gelet op het provinciaal bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 (goedgekeurd in de 
Provincieraad van 19 december 2002) waarin het Provinciebestuur zich engageert om het 
interbibliothecair leenverkeer tussen de West-Vlaamse openbare bibliotheken te coördineren en 
financieel te ondersteunen;  

Gelet op het gunstig advies van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek op 19 
oktober 2005; 
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Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.  

 
De heer Ludwig Pillen, raadslid, verlaat de zitting. 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  
 


