
 

 

Zitting Gemeenteraad van 31 augustus 2009 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
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 

 

 
Er wordt gemeld dat de heren Herman De Witte en Wilfried Vanacker, raadsleden, zich hebben 
laten verontschuldigen. 
De heer Francky Demaeght, raadslid, is afwezig zonder kennisgeving. 
 
De heer Voorzitter deelt aan de Raad mee waarom er een gemeenteraad, per uitzondering, op 31 
augustus, wordt gehouden. 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Gemeenteraad – Goedkeuring aanpassingen aan het huishoudelijk reglement 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de omzendbrief BB2009/02 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
van 5 juni 2009 met toelichting over de wijzigingen aan het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de inwerkingtreding van de wijzigingen werd ingesteld op 1 juli 
2009; 

Gelet op artikel 40 van het Gemeentedecreet, waarin aangegeven is welke bepalingen 
minstens in het huishoudelijk reglement opgenomen moeten worden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2007 houdende 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 november 2007 houdende 
goedkeuring van de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Overwegende dat ook aan artikel 40 wijzigingen werden doorgevoerd waardoor een 
aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zich opdrong; 

Overwegende dat dient ingeschreven te worden op welke wijze het meerjarenplan, de 
wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening aan de 
raadsleden zal worden overhandigd; 

Overwegende dat dient ingeschreven te worden op welke wijze de notulen van het 
schepencollege aan de raadsleden zal worden overhandigd; 

Overwegende dat dient ingeschreven te worden hoe de andere stukken van de 
gemeente dienen te worden ondertekend; 

Overwegende dat een verduidelijking dient te worden ingeschreven inzake het houden 
van geheime stemming bij aanstellingen; 

Overwegende dat dient te worden ingeschreven op welke wijze verzoekschriften 
worden behandeld; 

Overwegende dat gemeenteraadsleden recht hebben op een verzekering voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand bij de uitoefening van hun mandaat; 



 

 

Overwegende dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt een aantal aanpassingen 
door te voeren als gevolg van de gewijzigde technische mogelijkheden; 

Overwegende dat, na goedkeuring van de wijziging, een gecoördineerde versie 
opgemaakt wordt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Artikel 1, § 2 wordt aangepast als volgt: 

Volgende passage wordt geschrapt: “Het dossier dat op elk agendapunt betrekking heeft ligt ter 
inzage in de schepenzaal.” en vervangen door: “Voor zover technisch mogelijk wordt het 
dossier dat op elk agendapunt betrekking heeft, gepubliceerd op het gemeentelijk 
intranet, waar het ter beschikking is van de raadsleden.” 

artikel 2: Artikel 5bis wordt toegevoegd: 

artikel 5bis - Wijze van bezorgen van het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, 
het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening aan de raadsleden (artikelen 146 § 4, 147 § 
2, 148 § 4, 154 § 2 en 174 § 2 van het Gemeentedecreet) 

§ 1. - Het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget en de 
jaarrekening worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt 
besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd aan huis. Het gemeenteraadslid of 
de gemachtigde tekent voor ontvangst. 

§ 2. - De budgetwijzigingen worden samen met de agenda voor de vergadering waarop 
ze worden besproken, aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 

§ 3. - Voor zover technisch mogelijk worden deze stukken gepubliceerd op het 
gemeentelijk intranet, waar ze ter beschikking zijn van de raadsleden. 

artikel 3: Artikel 8 wordt aangepast als volgt: 

Aan de titel wordt toegevoegd: “Notulen van de gemeenteraad (artikel 33 van het 
Gemeentedecreet).” 

Volgende paragraaf 2 wordt toegevoegd: “§ 2. - De gebundelde notulen worden gepubliceerd 
op het gemeentelijk intranet, waar ze ter beschikking zijn van de raadsleden.” 

artikel 4: Artikel 8bis wordt toegevoegd: 

artikel 8bis - Notulen van het college van burgemeester en schepenen (artikel 51 van het 
Gemeentedecreet) 

§ 1. - De notulen worden per elektronische post bezorgd aan de raad, van zodra zij 
goedgekeurd zijn. 

§ 2. - De gebundelde notulen worden gepubliceerd op het gemeentelijk intranet, waar ze 
ter beschikking zijn van de raadsleden. (GR 31 augustus 2009) 

artikel 5: Artikel 9, § 5 wordt aangepast als volgt: 

Het volgende wordt toegevoegd: “Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een 
afzonderlijke stemming overgegaan.” 

artikel 6: Artikel 9bis wordt toegevoegd: 

Artikel 9bis - Ondertekening van de stukken (artikel 182 van het Gemeentedecreet) 

De stukken van de gemeente, niet bedoeld in artikel 182, § 1 tot en met 4 van het 
Gemeentedecreet, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend 
door de gemeentesecretaris. 

artikel 7: Artikel 11 wordt aangepast als volgt: 

Volgende paragraaf 5 wordt toegevoegd: “§ 5. – Voor de gemeenteraadsleden sluit de 
gemeente Ingelmunster een verzekering af , die de burgerlijke aansprakelijkheid, 
inclusief rechtsbijstand, dekt die persoonlijk ten laste komt bij de normale uitoefening 
van het mandaat.” 



 

 

artikel 8: Artikel 11 wordt toegevoegd: 

Artikel 12: Verzoekschriften aan de organen van de gemeente (artikelen 201 tot 204 van het 
Gemeentedecreet) 

§ 1. – De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester 
en schepenen en de burgemeester. 

§ 2. - Een verzoekschrift aan één van de organen van de gemeente kan per post of 
persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het algemeen loket worden bezorgd. 
Een dergelijk verzoekschrift kan niet per e-mail of per fax worden bezorgd. 

§ 3. – Na ontvangst van het verzoekschrift wordt aan de verzoeker en aan de 
ondertekenaars, voor zover die ondubbelzinnig vaststelbaar zijn, een mededeling 
verstuurd met opgave van de verdere procedure die zal worden gevolgd. 
Concreet betekent dit minstens opgave van de datum of data waarop het orgaan het 
verzoekschrift zal behandelen en de ambtenaar die wordt aangesteld om de procedure te 
coördineren. 

§ 4. – Na het nemen van een beslissing aangaande het verzoek wordt aan de verzoeker 
en aan de ondertekenaars, voor zover die ondubbelzinnig vaststelbaar zijn, een afschrift 
verstuurd van de beslissing. 

artikel 9: Het gewijzigd reglement treedt in voege vanaf heden. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

2       Deontologische code voor gemeentepersoneel -  aanpassing 

De Raad, 
Gelet op Afdeling IV – Deontologische rechten en plichten van Hoofdstuk III – De 

rechtspositie van het personeel van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de 
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen betreffende personeel, 
financiën en organisatie van de gemeente; 

Gelet op de omzendbrief BB2009/02 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
van 5 juni 2009 met toelichting over de wijzigingen aan het Gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat, na goedkeuring, een gecoördineerde versie van de code wordt 
opgemaakt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Onder het hoofdstuk “Ambtsuitoefening – Algemene gedragsregels – deel 
Correctheid” wordt het volgende toegevoegd: 

“De personeelsleden mogen geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of 
andere tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij de gemeente 
vertegenwoordigen.” 

artikel 2: Onder het hoofdstuk “Omgaan met informatie – deel Geheimhoudingsplicht” wordt 
het volgende toegevoegd: 

“De personeelsleden die de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn 
tot geheimhouding verplicht.” 

artikel 3: Onder het hoofdstuk “Onverenigbare activiteiten – deel Ambtsuitoefening en het 
privé-leven” wordt het volgende toegevoegd: 

“Het is voor een personeelslid verboden deel te nemen aan de bespreking over 
aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 
vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de 
vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet 



 

 

verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de 
voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor 
de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke 
samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, 
met echtgenoten gelijkgesteld. 
Het is voor een personeelslid verboden deel te nemen aan de bespreking over de 
vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij 
rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. 
Het is voor een personeelslid verboden rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst 
te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan de gemeente of een gemeentelijk 
extern verzelfstandigd agentschap, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming 
van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van de gemeente 
of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, behoudens in de gevallen 
waarbij het personeelslid een beroep doet op een door de gemeente of een gemeentelijk 
extern verzelfstandigd agentschap aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan 
een overeenkomst aangaat.” 

artikel 4: De gewijzigde code treedt in werking vanaf 1 juli 2009. 

 
3       Vaststelling van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de omzendbrief BB2009/02 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
van 5 juni 2009 met toelichting over de wijzigingen aan het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de inwerkingtreding van de wijzigingen werd ingesteld op 1 juli 
2009; 

Gelet op artikel 86 van het Gemeentedecreet, waarin aangegeven is dat de 
gemeentesecretaris bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer en dat de gemeenteraad moet 
vaststellen wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan; 

Overwegende dat deze laatste bepaling toegevoegd werd met het decreet van 23 
januari 2009, waardoor het noodzakelijk is dit formeel vast te stellen; 

Gelet op de toelichtingsnota; 

Gelet op het voorstel tot definiëring van wat onder dagelijks personeelsbeheer moet 
worden begrepen als bijlage; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De lijst van wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden begrepen wordt 
vastgesteld. 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 17 augustus 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER 

1) Individueel personeelsbeheer 

a) Opmaak functiebeschrijvingen; 

b) Opdrachthouderschap; 

c) Opdracht tot permanentieplicht; 

d) Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel; 

e) Allerlei verlofaanvragen; 

f) Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen; 

g) Verlof voor opdracht, onder voorbehoud van de nadere regels van de gemeenteraad voor het 
indienen van verlofaanvragen en het toekennen van verlof; 

h) De individuele weddevaststelling; 
De individuele weddevaststelling houdt ook de beslissing over de overname van anciënniteiten 
in. Het is dus de gemeentesecretaris, of het door hem/haar aangewezen leidinggevende perso-
neelslid, dat bijvoorbeeld beslist welke ervaring in de privésector relevante beroepservaring is, 
weliswaar binnen de grenzen inzake meerekenbaarheid van anciënniteiten die de gemeente-
raad (in de rechtspositie) en de aanstellende overheid (in de vacature) gesteld hebben. 

i) Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag). 

Onder de noemer van individueel personeelsbeheer kan dus niet worden beslist over terbeschik-
kingstelling op grond van artikel 144 bis NGW, aangezien dit een bevoegdheid is van de Gemeen-
teraad. 

Onder de noemer van individueel personeelsbeheer kan dus niet worden beslist over disponibiliteit 
en ambtshalve herplaatsing , aangezien dit als een bevoegdheid van de aanstellende overheid 
wordt gezien. 
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2) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie en 
dergelijke 

a) Individuele opvolging van de evaluatie; 

b) Vormingsaanvragen; 

c) Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat de ge-
meenteraad in het vormingsreglement bepaalt. 

3) Toepassing van de lokale rechtspositieregeling 

a) De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad bepaalde termijnen; 

b) Dienstroosters opmaken en prestaties noteren; 

c) Onkostenvergoedingen; 

d) Aanvragen tot dienstvrijstellingen; 

e) Andere zaken, bepaald en toegewezen in de lokale rechtspositieregeling. 

4) Collectief personeelsbeheer 

a) Vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de nadere regels die de Ge-
meenteraad hierover kan uitwerken. 

Het vaststellen van feestdagen kan niet onder de noemer van collectief personeelsbeheer, aange-
zien in de lokale rechtspositieregeling de werkwijze werd vastgesteld. 

 



 

 

FINANCIËN 

4       Vaststellen van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum 
door de financieel beheerder, zoals bedoeld in artikel 160, §2 van het Gemeentedecreet - 
aanpassing 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder de artikelen 94 en 

160 §2; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2007 houdende vaststellen van 
de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door de financieel beheerder, 
zoals bedoeld in artikel 160, §2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de 
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen betreffende personeel, 
financiën en organisatie van de gemeente; 

Gelet op de omzendbrief BB2009/02 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
van 5 juni 2009 met toelichting over de wijzigingen aan het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de inwerkingtreding van de wijzigingen werd ingesteld op 1 juli 
2009; 

Overwegende dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 160, §2, 3° lid, de nadere 
voorwaarden kan bepalen waaronder de financieel beheerder deze taak uitoefent; dat de 
gemeenteraad tevens bepaalde categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur kan uitsluiten 
van de visumverplichting; dat deze uitsluitingen dienen te gebeuren binnen de grenzen die door de 
Vlaamse Regering zijn vastgesteld; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster minder dan 20.000 inwoners telt; 

Overwegende dat de gemeenteraad verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is 
dan 7.500 euro, BTW niet inbegrepen, kan uitsluiten van de visumverplichting; 

Overwegende dat met de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2007 dit 
bedrag werd vastgesteld op 5.500 euro (BTW niet inbegrepen) en dat dit best in overeenstemming 
wordt gebracht met het nieuwe plafond van 7.500 euro (BTW niet inbegrepen); 

Overwegende dat het Algemeen Reglement op de Gemeentelijk Comptabiliteit in art. 
55bis toelaat dat de gemeenteraad de aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan één 
jaar, kan uitsluiten van de visumverplichting. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat een gecoördineerde versie van dit reglement wordt opgemaakt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Bij artikel 1 – a. van het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2007 
houdende vaststellen van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand 
visum door de financieel beheerder, zoals bedoeld in artikel 160, §2 van het 
Gemeentedecreet, wordt 5.500 euro vervangen door 7.500 euro. 

artikel 2: Onder artikel 1 – c. wordt toegevoegd: 
“Aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar zijn 
uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting.” 

artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretaris, de 
financieel beheerder en de leden van het managementteam. 

 
5       Goedkeuring eindrekening uittredend financieel beheerder 

De Raad, 

Gelet op de eindrekening opgemaakt te Ingelmunster op 4 mei 2009; 



 

 

Gelet op de voorgelegde stukken, omvattende: 
° Budgettaire rekening 1 januari 2009 – 30 april 2009; 
° Synthesetabel budgettaire rekening 1 januari 2009 – 30 april 2009; 
° Balans per 30 april 2009; 
° Resultatenrekening per 30 april 2009; 
° Proef- en saldibalans per 30 april 2009; 
° PV van kasnazicht per 30 april 2009; 
° Bankuittreksels per 30 april 2009 en 4 mei 2009; 
° Laatste bladzijde budgettair dagboek; 
° Laatste bladzijde algemeen dagboek; 
° Overzicht saldi van de individuele rekeningen klasse 4; 
° Overzicht aansluiting budgettaire en algemene boekhouding; 
° Overzicht aansluiting boekingen en kasmiddelen; 
° Verklaring verschil; 
° Verklaring van de overdracht; 

Overwegende dat na onderzoek van deze eindrekening geen tekorten werden 
vastgesteld; 

Gelet op art. 138bis van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op art. 85 en 90 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit 
(KB 2 augustus 1990); 

Gelet op art. 16-19 van het decreet van 28 april 1993 inzake het administratief 
toezicht; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Bovenvermelde eindrekening wordt afgesloten en aan de uittredend financieel 
beheerder, de heer Jean-Pierre Vroman, wordt kwijting verleend. 

artikel 1: Deze beslissing wordt bij aangetekende brief meegedeeld aan de uittredend 
financieel beheerder, de heer Jean-Pierre Vroman, en aan de aantredend financieel 
beheerder Mevr. Tine Dhont. 

artikel 2: Deze beslissing wordt, samen met alle bijkomende documenten, voor goedkeuring 
bezorgd aan de heer Provinciegouverneur. 

 
6       Vrijgave borgstelling financieel beheerder 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 1974 tot het stellen van een 

zekerheid van 100.000 BEF bij wijze van zekerheidsstelling vanwege “De Onderlinge Waarborgkas 
der gemeenteontvangers van België” door de gemeenteontvanger, Dhr. Jean-Pierre Vroman; 

Gelet op het in werking treden van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en bijgevolg 
het verdwijnen van de zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger vanaf 1 juli 2007; 

Overwegende dat het gemeentebestuur ervoor geopteerd heeft deze vrijgave te 
regelen samen met het afsluiten van de eindrekening; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gestelde zekerheid van Jean-Pierre Vroman, financieel beheerder van de 
gemeente Ingelmunster voor een bedrag van 100.000 BEF wordt met ingang van 1 
oktober 2009 vrijgegeven. 

artikel 2: Na vrijgave van deze zekerheidsstelling kan tegen de onderlinge 
borgstellingvereniging geen verhaal worden aangetekend voor fouten uit het 
verleden. 

artikel 3: Deze beslissing wordt bij aangetekende brief meegedeeld aan Dhr. Jean-Pierre 
Vroman. 

 



 

 

PATRIMONIUM 

7       Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) 
en dienstweg N50 

De Raad, 
Gelet op art. 192 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende de vaststelling van de 
voorwaarden onder dewelke het Vlaamse gewest bijdraagt bij de kosten bij de overdracht van een 
gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar gemeenten; 

Gelet op het mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat binnen de taakstellingen van het mobiliteitsplan op lange termijn 
voor de herinrichting van de N357 door de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen een 
bedrag werd ingeschreven van 1 miljoen euro; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse overheid, het Agentschap 
Wegen en Verkeer en de gemeente Ingelmunster tot overdracht van de N357 (kmp. 10,374–
10,677) en dienstweg N50 aan de gemeente Ingelmunster onder voorwaarden; 

Overwegende dat, na gezamenlijk overleg tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster, een subsidiebedrag voor de herinrichting werd voorgesteld van 72.539,02 euro 
(BTW inbegrepen); 

Overwegende dat met een herinrichting van de N357 de vervanging en verbetering 
van het rioleringsstelsel onder de N357 gepaard moet gaan; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster vooraleer te kunnen starten met deze 
zeer ingrijpende werken een duidelijk zicht wil hebben op de financiële impact van deze 
investeringen; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster daarom duidelijkheid wil ten aanzien van 
de subsidiëring van het Vlaamse gewest voor de rioleringswerken van de N357; 

Overwegende dat na ondertekening van bedoelde overeenkomst de N357 bij 
Ministerieel Besluit zal worden ingedeeld bij de gemeentewegen; 

Overwegende dat de werken kunnen aanvangen na bekendmaking van het ministerieel 
besluit dienaangaande; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) 
wordt goedgekeurd. 

 







 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

8       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat-Zuid – voorlopige 
vaststelling 

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 de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de opmaak van het RUP Kortrijkstraat-zuid rechtstreeks kadert 
binnen het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: 

De opmaak GRUP Kortrijkstraat zuid was voorzien in de bindende bepalingen van het 
GRS. Het GRUP moet de bestendiging van een parkeerzone tussen Ring en Kortrijkstraat in een 
groene omgeving vastleggen, de realisatie van een beperkte dienstenzone/handelszone mogelijk 
maken en een verfraaiing van het zicht van op het openbaar domein mogelijk maken via mogelijks 
een gemeenschappelijke groeninrichting. Belangrijke aandacht moet uitgaan naar het visualiseren 
van een aangepast snelheidsregime (creëren van een poorteffect). 

Het GRUP doet ook uitspraken over het kleinhandelslint langsheen de Kortrijkstraat en 
de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven op het bedrijventerrein Kortrijkstraat buiten de 
geëigende zone. 

Een ander element uit het GRS betreft de te schrappen ambachtelijke zone aan de 
westzijde van het plangebied. In het GRS is voorzien dat ter compensatie een stuk parkzone tussen 
de Kortrijkstraat en Ring, toebehorend aan dezelfde eigenaar kan herbestemd worden tot gebied 
voor handelsactiviteiten, dit omwille van de in punt 1 aangehaalde reden. 

Overwegende dat er ook nog volgende redenen zijn voor de opmaak van dit RUP: 

In het noorden van het plangebied, net ten zuiden van de oude spoorwegbedding 
bevindt zich nog een relatief groot stuk woonzone. Het op te maken RUP moet uitspraken doen 
over de mogelijke ontwikkeling van dit gebied. 

Voor het bedrijf M. Vandenabeele NV dat zich in het zuiden van het plangebied bevindt 
werd een gedeeltelijk positief planologisch attest afgeleverd. Hiermee kan het bedrijf gedeeltelijk 
uitbreiden in het achterliggende agrarisch gebied. Het afleveren van een (gedeeltelijk) positief 
planologisch attest brengt ook met zich mee dat het bestuur dat het attest heeft afgeleverd (in dit 
geval de gemeente) moet instaan voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Kortrijkstraat-zuid opgemaakt door WVI, 
omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan, de memorie van toelichting, de 
stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER screening; 

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2009 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP Kortrijkstraat-zuid gunstig werd 
geadviseerd door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in zitting van 9 maart 
2009; 

Overwegende dat binnen het plangebied dat opgenomen is in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan meerdere verkavelingen gelegen zijn. De voorschriften die in deze verkavelingen 
zijn opgenomen zijn doorgaans verouderd en bijgevolg is het aangewezen om deze met de 
goedkeuring van dit RUP te laten vervallen. De voorschriften van het RUP zijn doorgaans ook 
ruimer dan deze van de verkaveling, wat ten gunste is van de eigenaars in deze verkavelingen. 
Bijgevolg worden de bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkavelingen VK 078.373 van 16 
juni 1965 en latere wijzigingen, 5.00/36007/1035 van 30 november 1984 en latere wijzigingen, 



 

 

5.00/36007/1080 van 10 juni 1993, 5.00/36007/1092 van 19 november 2004 en 5.00/36007/1093 
van 18 maart 2005 worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Kortrijkstraat-zuid voorlopig vast te stellen. 

artikel 2: De eigenaars van de op te heffen verkavelingen voorafgaand aan het openbaar 
onderzoek hiervan in kennis te stellen. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van 
een openbaar onderzoek. 

 

MOBILITEIT 

9       Aanleggen van fietspaden en verlichting langs de Oostrozebekestraat (N357) - 
goedkeuring koepelmodule met module 11 en 17 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling voor het Vlaams Gewest 

van regelen betreffende de organisatie van de procedure, alsook de uitoefening van het 
administratief toezicht op de gemeentes; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

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

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

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

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

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

Gelet op het mobiliteitsconvenant nr. 36007/0 van 16 februari 1999; 

Gelet op het mobiliteitsplan, conform verklaard op 9 februari 2004; 

Gelet op het verslag van de auditcommissie van 22 april 2009 houdende gunstig 
advies voor de keuze van de GBC voor spoor 3 – actualisatie bij het uitvoeren van de sneltoets van 
het mobiliteitsplan; 

Overwegende dat de verkeersveiligheid van de fietsers langs de N357 – 
Oostrozebekestraat niet gegarandeerd kan worden en dat verkeerstechnische ingrepen zich 
opdringen; 

Gelet op de geplande werken door het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
op de N357 Oostrozebekestraat; 

Gelet op de module 11 en 17, deel uitmakend van de koepelmodule 36007/11/17/A; 

Overwegende dat voor de financiering in de begroting 2009, onder artikel 42160/732-
51 een bedrag van € 3.215.000,00 werd voorzien; 

Overwegende dat de fracties van De Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 6 onthoudingen 

artikel 1: De ontwerptekst van de koepelmodule 36007/10/A, omvattende de module 11 voor 
de aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door het gewest en 









 

 

module 17 voor het plaatsen van verlichting langs een gewestweg door het gewest, 
wordt goedgekeurd. 

 



 

 

OCMW 

10      Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2007 door de 
heer Gouverneur 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 17 juni 2009 

betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2007 van het OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 19 juni 2009 van de heer Gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening OCMW van het dienstjaar 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2007 van het OCMW van Ingelmunster. 

 
11      Overeenkomst met het OCMW ter uitwisseling van personeel in functie van de 
realisatie van functiescheiding 

De Raad, 
Gelet op artikel 271 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het overeenstemmende artikel van het OCMW-decreet; 

Overwegende dat deze artikels voorzien dat er tussen het bestuur en het OCMW van 
een gemeente een overeenkomst kan worden afgesloten om voor bepaalde functies een beroep te 
kunnen doen op elkaars personeelsleden; 

Gelet op de verplichtingen binnen het Gemeente- en OCMW-decreet tot het nastreven 
van functiescheiding; 

Overwegende dat deze verplichting in kleinere organisaties niet voor de hand liggend 
is; 

Overwegende dat deze problematiek zich stelt in de functies van secretaris, financieel 
beheerder en rekenplichtigen; 

Overwegende dat het doorbreken van de georganiseerde functiescheiding vooral 
optreedt bij de afwezigheid van titularissen; 

Overwegende dat een overeenkomst met het OCMW mogelijk maakt deze problemen 
op te lossen; 

Gelet op akkoord van de OCMW-raad; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het bestuur en het OCMW van Ingelmunster kunnen onderling beroep op elkaar 
personeelsleden voor de organisatie van de decretaal voorziene functiescheiding. 

artikel 2: Deze uitwisseling is voorzien voor de functies van secretaris, financieel beheerder 
en rekenplichtigen. 

 

ONDERWIJS 

12      Overeenkomst tussen de stad Tielt en de gemeente Ingelmunster met betrekking 
tot het filiaal van de stedelijke kunstacademie Tielt te Ingelmunster – goedkeuren 
wijziging 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 september 1990 houdende 
verzoek aan de stad Tielt tot oprichting van een filiaal te Ingelmunster van de kunstacademie Tielt; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 1991 houdende 
goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst met de stad Tielt met betrekking tot de oprichting van 
dit filiaal; 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 1991 houdende 
goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst met de stad Tielt met betrekking tot de oprichting van 
dit filiaal; 

Gelet op het voorstel van de directie van de Kunstacademie tot wijziging van de 
overeenkomst tussen de stad Tielt en de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat dit voorstel inhoudt dat de werkingsmiddelen die de stad Tielt 
ontvangt van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die werden doorgestort aan de 
gemeente Ingelmunster en die vervolgens op vraag van de directie van de Kunstacademie werden 
ingezet, niet langer worden doorgestort aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat aldus de werkingsmiddelen nodig voor het filiaal Ingelmunster 
rechtstreeks kunnen worden opgevraagd bij de stad Tielt; 

Overwegende dat deze operatie de efficiëntie van de werking van de financiële 
diensten van Ingelmunster en Tielt verhoogt, alsmede de administratieve last van de 
Kunstacademie verlaagt; 

Overwegende dat geen wijziging voorzien is met betrekking tot de 
investeringsmiddelen die ten laste en voor rekening van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om voorbijgestreefde 
bepalingen uit de overeenkomst te schrappen; 

Gelet op het overleg tussen de gemeente Ingelmunster, de stad Tielt en de directie 
van de Kunstacademie; 

Gelet op de beslissing van de stad Tielt van 4 juni 2009 houdende voorstel van 
wijziging van de overeenkomst; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt verstuurd aan de stad Tielt en de directie 
van de Kunstacademie. 

 







 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 26 augustus 2009 

Verf zebrapaden 

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

Nu het schooljaar gaat beginnen en de winter voor de deur staat, is het wenselijk dat de 
zebrapaden geverfd worden met een minder gladde verf, dan nu op sommige plaatsen het geval is. 
Ik heb vernomen dat het zebrapad ter hoogte van de Hinnebilkstraat–Schoolstraat bij een nat 
wegdek nogal glad is en er valpartijen veroorzaakt heeft. 
Is het mogelijk om alle zebrapaden, die geschilderd werden met die gladde verf, opnieuw te verven 
met andere verf en in de toekomst steeds die anti-slip verf te gebruiken? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Jammer genoeg is het zo dat verf voor wegmarkeringen, per definitie, glad is. Gladde en minder 
gladde verf, dat bestaat niet. Om daaraan, voor een deel, tegemoet te komen wordt er in de 
bestekken opgelegd dat na het verven er moet afgestrooid worden met glasparels om de stroefheid 
en weerkaatsende eigenschappen te verhogen. Een alternatief zou kunnen zijn het gebruik van 
thermoplastische wegmarkeringen. Daartoe is de gemeente al een tijdje bezig met een 
proefproject bij de witte driehoeken aan voorrangskruispunten om de duurzaamheid van 
thermoplastische markering met grotere stroefheid te testen. Dit alternatief is immers heel wat 
duurder en kan pas overwogen worden als de slijtvastheid voldoende aangetoond is. Intussen is 
het belangrijk preventief te wijzen op het gevaar van de gladheid van beregende zebrapaden. 

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

Overeenkomstig artikel 32 van het Gemeentedecreet wenst de heer Georges Barbary, raadslid, een 
mondelinge vraag te stellen. 
Hij licht het volgende toe. 
Nu met de einde van de grote vakantie het speelterrein op het Sportcentrum voor het tweede jaar 
intensief gebruikt is, oordeelt hij dat het tijd is voor een evaluatie. De gemeente heeft er alles aan 
gedaan om de inrichting en de veiligheid van dit speelterrein zo optimaal mogelijk te maken. 
Echter de afgelopen weken tijdens de vakantie werden een aantal minder positieve zaken 
vastgesteld, zoals een paintball-incident, hangjongeren, vandalisme en sluikstorten. Ook werden 
feiten gemeld van jonge allochtonen en vluchtelingen die het speelterrein zouden monopoliseren. 
Kan er bij de evaluatie niet gedacht worden aan een systeem van peterschap? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 
De analyse die wordt gemaakt is gekend en is onder controle. Het paintball-incident was inderdaad 
te betreuren, maar er werd op ingegrepen. Verder werd bij de aanvang van de vakantie de nodige 
afspraken gemaakt met de toezichters en de wijkpolitie om de nodige controle en opvolging te 
voorzien met als doel problemen zoals die zich in 2008 voordeden, te voorkomen. Voor deze 
vakantie werden dergelijke gevallen nog niet gemeld. Een verdere evaluatie zal dit geheel duidelijk 
moeten maken. 

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