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OPENBARE ZITTING 

 
ALGEMEEN 
 
    1   Akteneming ontslag van de heer Kurt Windels als raadslid OCMW en onderzoek van 
de geloofsbrieven van mevrouw Annemie Demeester, eerste opvolger – akkoord tot het 
oproepen van mevrouw Annemie Demeester tot het opnemen van het effectief mandaat 

De Raad, 

Gelet op de brief van de heer Kurt Windels van 22 december 2003 waarbij hij zijn 
ontslag aanbiedt als raadslid van het OCMW; 

Overwegende dat hiervan akte genomen moet worden door de gemeenteraad, 
vooraleer de opvolger van de heer Kurt Windels als nieuw raadslid van het OCMW kan worden 
aangesteld; 

Overwegende dat aldus de geloofsbrieven van eerste kandidaat-opvolger dienen te 
worden onderzocht; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van betreffende de verkiezing van de leden 
van de OCMW-raad en de kandidaat-opvolgers; 

Overwegende dat uit voormeld besluit blijkt dat de mevrouw Annemie Demeester, 
wonende te Ingelmunster, Heirweg-Zuid 63, verkozen werd tot kandidaat-opvolgster van de heer 
Kurt Windels; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW; 

Gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Annemie Demeester; 

Overwegende dat mevrouw Annemie Demeester op de dag van de verkiezingen 
voldeed aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden om tot werkend lid van OCMW-raad of tot opvolger 
te worden verkozen en tot op heden nog steeds aan die voorwaarden voldoet, zoals blijkt uit de 
hierbijgaande bewijsstukken; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Akte te nemen van het ontslag van de heer Kurt Windels als raadslid van het 
OCMW. 

artikel 2: Stelt vast, dat na onderzoek van de geloofsbrieven, mevrouw Annemie Demeester, 
op de dag van de verkiezingen van de leden van de Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, voldeed aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden om tot werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn of tot opvolger te kunnen gekozen worden en tot op heden nog steeds aan 
die voorwaarden voldoet, en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 
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    2   Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Kurt 
Windels als gemeenteraadslid 

De Raad, 

Gelet op het ontslag van de heer Patrick Verhamme als raadslid aangeboden in zitting 
van de gemeenteraad op 16 december 2003; 

Gelet op de aktename van dit ontslag door de gemeenteraad in zelfde zitting en 
overwegende dat in zijn opvolging dient voorzien te worden; 

Overwegende dat de eerste opvolger van lijst nr. 14 ‘De Brug’ als gemeenteraadslid 
dient aangesteld te worden; 

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-
Vlaanderen dd. 30 november 2000 waarbij de zetelverdeling tussen de lijsten zoals die door het 
Hoofdbureau bij de verkiezing van 8 oktober 2000 voor de gemeenteraad van Ingelmunster is 
vastgesteld, correct werd bevonden en waarbij tevens de rangorde waarin de opvolgers gekozen 
zijn verklaard correct werd bevonden; 

Overwegende dat mevrouw Sabine Defour als eerste opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat mevrouw Sabine Defour zich in een geval van onverenigbaarheid 
bevindt en aldus niet kan zetelen omdat haar schoonvader de heer Herman Dewitte reeds zetelt als 
gemeenteraadslid; 

Overwegende dat de heer Kurt Windels als tweede opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat de heer Kurt Windels tot op heden blijkens de voorgelegde 
documenten: 

- niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten bepaald bij art. 65 
van de gemeentekieswet, 

- niet door een veroordeling ontzet is van het recht om gekozen te worden, niet krachtens artikel 
6 van het kieswetboek van het kiesrecht uitgesloten is, niet ingevolge artikel 7 van dat wetboek 
in de uitoefening van het kiesrecht geschorst is en niet de voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, 
veroordeeld is wegens één van de in artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het 
strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de uitoefening van een gemeenteambt; 

Overwegende dat het ons niet bekend is dat hij zich niet bevond in één der gevallen 
van onverenigbaarheid wegens ambtsbekleding of verwantschap, voorzien door de artikelen 71, 
72, 72bis, 73, 74 van de gemeentewet, en zich niet bevindt in het geval zoals bepaald in art. 75 
van de gemeentewet en de wet van 7 juli 1994; 

Gelet op het bewijs van nationaliteit, het getuigschrift van verblijf en de nota der 
veroordelingen waaruit blijkt dat de heer Kurt Windels geen veroordelingen heeft opgelopen; 

Overwegende dat er aldus geen enkel bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van de 
heer Kurt Windels geldig verklaard worden en dat dit effectief verkozen raadslid toegelaten wordt 
tot het afleggen van de eed, bepaald bij art. 80 van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

De geloofsbrieven van de heer Kurt Windels worden als effectief gemeenteraadslid geldig 
verklaard. 

De heer Kurt Windels wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed 
overeenkomstig art. 80 van de gemeentewet. 

Het nieuw raadslid legt vervolgens in openbare zitting volgende eed af in handen van de 
Burgemeester: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische Volk”. 

Derhalve is de heer Kurt Windels aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid voor de duur van 
het mandaat eindigend op de aanstellingsvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen van het 
jaar 2006. 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt opgestuurd naar de heer Gouverneur der Provincie. 
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    3   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 

Gezien de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 
door de gemeenteraad op datum van 4 december 2001, meer bepaald de artikels 46, 104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot grafconcessies, ingediend door respectief: 
* Monique Deschuyter, Lenteakker 50 te Ingelmunster 
* Rudy Vanoutryve, Repelstraat 6 te Ingelmunster 
* Carlos Fraeyman, Kortrijkstraat 154 te Ingelmunster 
* Paula Dufour, Zwanestraat 21 te Ingelmunster 
* Irma Verhaeghe, Bollewerpstraat 64 te Ingelmunster 

Een concessie met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur en als 
begunstigde, respectief: 
* blok 4 lot 31, 20 jaar, begunstigde Martha Vermeersch 
* blok 9 lot 103, 20 jaar, begunstigde Dina Vandekerckhove 
* blok 47 lot 614, 20 jaar, begunstigde Georges Fraeyman 
* blok 85 lot 7, 20 jaar, begunstigde Didier Deloof 
* blok 95 lot 12, 30 jaar, begunstigde Cyriel Wyseur 

Gezien de aanvraag tot nisconcessie, ingediend door respectief 
* Frans Bonte, Meulebekestraat 34 te Ingelmuster 
* Frans Carron, Bollewerpstraat 106 te Ingelmunster 
* Marleen Stragier, Kruisstraat 14 te Ingelmunster 

Een concessie met betrekking tot een cel in het columbarium, met ligging, duur en als 
begunstigde, respectief: 
* blok C lot 37, 30 jaar, begunstigde Vera Holvoet 
* blok C lot 38, 30 jaar, begunstigde Kurt Carron 
* blok C lot 39, 30 jaar, begunstigde Roland Nijffels 

Gezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde graf- en nisconcessies 
te weigeren; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 
* Monique Deschuyter, Lenteakker 50 te Ingelmunster 
* Rudy Vanoutryve, Repelstraat 6 te Ingelmunster 
* Carlos Fraeyman, Kortrijkstraat 154 te Ingelmunster 
* Paula Dufour, Zwanestraat 21 te Ingelmunster 
* Irma Verhaeghe, Bollewerpstraat 34 te Ingelmunster 
met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als begunstigde 
van deze concessie, respectief: 
* blok 4 lot 31, 20 jaar, 200€, begunstigde Martha Vermeersch 
* blok 9 lot 103, 20 jaar, 200€, begunstigde Dina Vandekerckhove 
* blok 47 lot 614, 20 jaar, 200€, begunstigde Georges Fraeyman 
* blok 85 lot 7, 20 jaar, 200€, begunstigde Didier Deloof 
* blok 95 lot 12, 30 jaar, 450€, begunstigde Cyriel Wyseur 

artikel 2: Er wordt een nisconcessie toegekend aan respectief 
* Frans Bonte, Meulebekestraat 34 te Ingelmunster 
* Frans Carron, Bollewerpstraat 106 te Ingelmunster 
* Marleen Stragier, Kruisstraat 14 te Ingelmunster 
met betrekking tot een cel in het columbarium, met ligging, duur, prijs en met als 
begunstigde van deze concessie, respectief: 
* Blok C lot 37, 30 jaar, 450€, begunstigde Vera Holvoet 
* Blok C lot 38, 30 jaar, 450€, begunstigde Kurt Carron 
* Blok C lot 39, 30 jaar, 450€, begunstigde Roland Nijffels 

artikel 3: De concessie wordt toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 
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STRAAT- EN PLEINBENAMINGEN 
 
    4   Definitieve vaststelling straatbenamingen – Kennedystraat, Vlaanderenstraat en 
Schuttershof 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen (gewijzigd D. 01/07/1987 – BS 01/09/1987 – D. 04/02/1997 – BS 
17/02/2002 – D. 29/11/2002 – BS 17/12/2002); 

Gelet op de vraag naar de uitwerking van een voorstel tot straatnaamgeving, daterend 
van 25 juni 2003, gericht aan de gemeentelijke culturele raad, voor de straatnaamgeving in de 
vergunde verkaveling WVI en de vergunde verkaveling Gits; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, genomen in zitting van 16 september 2003, 
waarin de gemeenteraad principieel beslist heeft de aangelegde wegenis in de vergunde 
verkaveling WIH volgende benaming toe te kennen, enerzijds de benaming Kennedystraat voor het 
verlengde van de bestaande Kennedystraat, anderzijds de benaming Vlaanderenstraat voor de 
nieuw aan te leggen rijweg binnen voornoemde verkaveling; 

Overwegende dat de benamingen Kennedystraat en Vlaanderenstraat gegeven werden 
in het kader van de benamingen van de bestaande wegenis in de Europawijk; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, genomen in zitting van 16 september 2003, 
waarin de gemeenteraad principieel beslist heeft de aangelegde wegenis in de vergunde 
verkaveling Gits, aansluitend op de Bruggestraat, de benaming Schuttershof te geven; 

Overwegende dat deze benaming verwijst naar het Schuttershuisje van de Sint-
Sebastiaansgilde dat op die plaats stond tot 1802-1803; 

Gelet op de vraag om advies nopens de princiepsbeslissing bij de gemeentelijke raad 
voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding, daterend van 16 oktober 2003; 

Gelet op de bekendmaking van de princiepsbeslissing op 18 oktober 2003; 

Gelet op het proces-verbaal van afsluiting waarbij geen bezwaren of opmerkingen 
binnen de voorgeschreven termijn werden ingediend; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De benaming van de nieuw aangelegde wegenis, die in het verlengde ligt van de 
bestaande Kennedystraat, wordt in de vergunde verkaveling WVI, wordt definitief 
vastgesteld als “Kennedystraat”. 

artikel 2: De benaming van de nieuw aangelegde wegenis in de vergunde verkaveling WVI, 
aansluitend op de Onze Lieve Vrouwstraat, wordt definitief vastgesteld als 
“Vlaanderenstraat”. 

artikel 3: De benaming van de nieuw aangelegde wegenis in de vergunde verkaveling Gits, 
palend aan de Bruggestraat, wordt definitief vastgesteld als “Schuttershof”. 

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 wordt opgestuurd. 

 
POLITIE 
 
    5   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het wijzigen van de 
bebouwde kom in de Weststraat te Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 
Koninklijk Besluit van 16.05.1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
08.08.1980 tot 1983, inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 30.12.1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 09.06.1975; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 
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23.06.1978, 25.11.1980, 08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987,17.09.1988, 20.07.1990 en 
014.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
03.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, inzonderheid 
op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
30.05.1989; 

Gelet op het decreet van 07.06.1989 houdende vaststelling, voor het Vlaams Gewest, 
van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief statuut op de 
gemeenten, inzonderheid op artikel 26§1; 

Overwegend dat in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de 
gemeente Ingelmunster gesteld wordt dat maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen en op 
eenvoudige wijze in te voeren zijn, best prioritair aangepakt worden; 

Overwegende dat de Weststraat opnieuw wordt ingericht; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de volledige Weststraat in de zone bebouwde 
kom wordt opgenomen; 

Overwegende dat de bebouwde kom van de gemeente Izegem zich tot aan de 
Weststraat uitstrekt; 

Overwegende dat het aldus aangewezen is dat de bebouwde kom in de Weststraat 
uitgebreid wordt tot aan de grens met Izegem; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De bebouwde kom in de Weststraat wordt uitgebreid tot aan de grens met de 
gemeente Izegem 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel 
van verkeersborden F1 en F3, geplaatst in de Weststraat ter hoogte van de 
grensscheiding met Izegem; 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Mobiliteit en Sociale economie, FOD Mobiliteit en Vervoer, Aarlenstraat 
104 – 1040 Brussel. 

 
    6   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende de afbakening van 
de bebouwde kom en het snelheidsregime in de Meulebekestraat te Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 
Koninklijk Besluit van 16.05.1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 
08.08.1980 tot 1983, inzonderheid op artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij het Koninklijk 
Besluit van 30.12.1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 09.06.1975; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 
23.06.1978, 25.11.1980, 08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 
01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
03.12.1977, 2306.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Gelet op het decreet van 07.06.1989, 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, door de heraanleg van de Meulebekestraat, opportuun is om de 
afbakening van de bebouwde kom en het huidig snelheidsregime aan te passen; 
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Overwegend dat in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de 
gemeente Ingelmunster gesteld wordt dat maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen en op 
eenvoudige wijze in te voeren zijn, best prioritair aangepakt worden; 

Overwegende dat de uitbreiding van de bebouwde kom in de Meulebekestraat tot aan 
de Bollewerpstraat zich opdringt; 

Overwegende dat een snelheidsbeperking tot 70 km/uur in de Meulebekestraat vanaf 
de Bollewerpstraat tot aan de grens met Meulebeke, zich opdringt; 

Overwegende dat in het mobiliteitsplan bovenvermelde wijzigingen worden 
opgenomen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De bebouwde kom in de Meulebekestraat wordt uitgebreid tot aan het kruispunt 
met de Bollewerpstraat. 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel 
van verkeersborden F1 en F3, geplaatst in de Meulebekestraat ter hoogte van het 
kruispunt met de Bollewerpstraat. 

artikel 3: In de Meulebekestraat, vanaf het kruispunt met de Bollewerpstraat tot aan de 
grens met de gemeente Meulebeke, is het verboden te rijden met een grotere 
snelheid dan 70 km/uur. 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C43. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt in drievoud ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Minister van Mobiliteit en Sociale economie, FOD Mobiliteit en Vervoer, Aarlenstraat 
104 – 1040 Brussel. 

 
OPENBARE WERKEN 
 
    7   Collector Hazebeek – Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst met Aquafin 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de NV Aquafin een collector aanlegt in de Rozestraat, 
meerbepaald het project 98.541 - Collector Hazebeek; 

Overwegende dat het aan te raden is de huisaansluitingen in de Rozestraat die niet 
voorzien zijn door de NV Aquafin, te vernieuwen of te voorzien tijdens de werkzaamheden; 

Gelet op het voorontwerp, omvattende voorontwerpplan en approximatieve raming der 
werken ten laste van de gemeente ten bedrage van € 23.284,96 excl. BTW, waarvan € 16.421,71 
subsidieerbaar, opgemaakt door studiebureau Lapere, St.-Jorisstraat 21 te 8500 Kortrijk; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd 25 maart 2003, houdende de beslissing de 
afkoppeling van de woningen in de Rozestraat en het project 98.541 in algemeen belang samen uit 
te voeren met de NV Aquafin als opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op de dienstverleningsovereenkomst, omvattende de aanstelling van de NV 
Aquafin tot het uitvoeren van de onderhandelingen teneinde de nodige grondverwervingen en/of 
zakelijke rechten te kunnen vestigen om het project te kunnen uitvoeren; 

Gelet op de geraamde vergoedingen ten bedrage van € 1125.30 BTW incl; 

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: eenparig 

artikel 1: De dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin om de grondverwervingen tot 
het uitvoeren van het gemeentelijk project ‘huisaansluitingen Rozestraat’ samen uit 
te voeren met het Aquafin-project ’98.541 - Collector Hazebeek’, wordt 
goedgekeurd. 

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 
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volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
BIJKOMENDE PUNTEN 
 
    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 14 januari 2004 

Maatregelen kerkhof. 

De burgemeester geeft het woord aan de heer W. Vanacker, raadslid, die het volgende toelicht: 

Zou er niet een eenvoudig geconstrueerd afdak of schuilplaats kunnen aangemaakt worden op het 
kerkhof (ingang) in afwachting van het in gebruik nemen van de kapel. 
Bij het definitief afscheid nemen van hun afgestorvene dient de rouwende familie soms voor een 
lange tijd in barre weersomstandigheden buiten onder de blote hemel te staan. De heer Vanacker 
denkt dat er zou moeten gezocht worden naar een meer comfortabeler oplossing. 

De burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de bezorgdheid van raadslid Vanacker en 
is ook van plan om dit probleem structureel aan te pakken. Meer in het bijzonder werden de 
onderhandelingen met de zaakgelastigde van de familie de Mont Blanc met betrekking tot de 
schenking van de grafkapel aan de gemeente principieel afgerond met de afspraak dat de familie 
de Mont Blanc alle eigendommen die zij nog hebben op de gemeentelijke begraafplaats 
onvoorwaardelijk aan de gemeente wensen te schenken. Het betreft niet alleen de grafkapel, 
maar ook het perceel dat de grafkapel omgeeft, de toegangsweg van de Schoolstraat naar de 
begraafplaats en het plantrecht van de bomen op de begraafplaats. Door deze operatie is het 
gemeentebestuur in staat een juridisch zuivere situatie te creëren aangaande de eigendom van de 
begraafplaats en komen alle rechten van de familie de Mont Blanc op hun voormalige 
eigendommen te vervallen. Na het bekomen van het principieel akkoord worden nu alle 
voorbereidingen getroffen zodat de gemeenteraad deze schenking officieel kan aanvaarden. 
Eens de gemeente eigenaar geworden is van de grafkapel is het inderdaad de bedoeling deze aan 
te wenden als ruimte waar de rouwende familie in gepaste omstandigheden definitief afscheid kan 
nemen van de afgestorvene. Gelet op de toestand van het gebouw die een restauratie zal 
noodzaken, werd indicatief opgevraagd wat de instandhoudings- en restauratiewerkzaamheden 
zouden kosten. Dit resulteerde in een voorlopige raming van ongeveer 360.000 euro (excl. BTW). 
Maar aangezien de grafkapel in de loop van 2002 officieel als monument werd erkend, zal de 
gemeente voor deze werkzaamheden een subsidie kunnen bekomen die oploopt tot 90% van de 
kosten. 

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

 

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 14 januari 2004 

Begroting leefmilieu. 

De burgemeester geeft het woord aan de heer W. Vanacker, raadslid, die het volgende toelicht: 

Hoe komt het dat er in de begroting zo weinig was terug te vinden over leefmilieu en dat de 
begroting niet was gekoppeld aan het verplicht jaarprogramma en aan het advies van de 
plaatselijke minaraad? 
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Hoe zal de gemeente met een voorzien budget van 5.000 euro de nog resterende actieplannen van 
het meerjarenplan 2000-2004 voltooien? Of aan welke initiatieven wordt nog gedacht? En welke 
verdere stappen van het GNOP zal met het geringe budget ondernomen worden? 

De burgemeester geeft het woord aan de heer Marcel Dendauw, schepen van leefmilieu, die het 
volgende antwoordt. 

De structuur van een gemeentebegroting ligt wettelijk vast. Er wordt gewerkt met functionele 
groepen die elk een bepaald onderdeel uitmaken van het functioneren van een gemeentebestuur. 
Een functionele groep voor leefmilieu is in deze indeling niet aanwezig, waardoor het niet zo voor 
de hand liggend is om in een gemeentebegroting alle uitgaven voor leefmilieu te vinden. Anderzijds 
heeft dit ook te maken met het feit dat leefmilieu sterk verstrengeld zit met andere 
beleidsdomeinen, zoals openbare werken, aankopen, mobiliteit, volksgezondheid, enzovoort. Het 
bijgaand lijstje toont aan dat wie goed zoekt, toch een hele reeks van maatregelen vindt die onder 
leefmilieu gerekend kunnen worden. 
Een beter instrument om de prestaties van het gemeentebestuur te controleren inzake milieubeleid 
is het milieujaarprogramma dat elk jaar moet worden opgemaakt tegen één april. Het klopt 
inderdaad dat de begroting die goedgekeurd werd, niet gekoppeld was aan het 
milieujaarprogramma en het bijgaand advies van de milieuraad. In de omzendbrief 'Instructies 
voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2004 van de 
gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse Gewest' 
(omzendbrief BA 2003/07 van 18 juli 2003 - B.S. 22 augustus 2003) wordt aan de gemeenten een 
oplossing geboden voor het verschil in timing tussen het indienen van de jaarlijkse 
gemeentebegroting (best voor de start van een nieuw dienstjaar) en het indienen van het 
milieujaarprogramma (tegen 1 april). Het gemeentelijke milieujaarprogramma zelf en het advies 
van de gemeentelijke adviesraad moeten als bijlage gevoegd worden bij de eerste 
begrotingswijziging na 1 april. Het Schepencollege is dan ook van plan om dit volgens de 
instructies uit te voeren. 

De net aangehaalde lijst toont aan dat in de begroting 2004 een zeer groot veelvoud van de 
aangegeven 5.000 euro opgenomen is voor milieu- en aanverwante maatregelen. Deze middelen 
dienen inderdaad om de resterende actieplannen voor het meerjarenplan 2000-2004 te voltooien. 
Dat de inspanningen van het gemeentebestuur inzake de samenwerkingsovereenkomst milieu (die 
ten opzichte van de ons omringende gemeenten als zeer ambitieus werd beschouwd) door de 
Vlaamse overheid bovendien naar waarde worden geschat, kan aangetoond worden door de 
volledige goedkeuring van de rapportage over dienstjaar 2002 inzake milieubeleid en de 
goedkeuring op 2 punten na van de planning over dienstjaar 2003 door de Minister van Leefmilieu. 
Voor 2 punten is er nog discussie, maar het Schepencollege heeft er alle vertrouwen in dat ook 
deze elementen door de Minister aanvaard zullen worden. 

Wat de nieuwe initiatieven betreft inzake het milieubeleid, wordt verwezen naar een nieuw 
milieubeleidsplan dat in de loop van 2004 moet opgemaakt worden als opvolger van het plan 2000-
2004. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 
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Opgemaakt in zitting als hierboven, 
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Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


