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OPENBARE ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    1   WVI –Algemene vergadering van 4 juni 2004 – kennisname agenda en vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 19 
april 2004 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de WVI van 4 juni 
2004 om 15u00; 

Gelet op het artikel 44, eerste en derde alinea van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het schrijven van de WVI van 19 april 2004 met uitnodiging tot de algemene 
vergadering van 4 juni om 15u00, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2003 
2. Verslag van de Raad van Bestuur 
3. Verslag van de commissaris-revisor 
4. Jaarrekening 2003 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
6. Benoeming twee bestuurders (aandelen A): voor de stad Poperinge, de heer Philip Lahaye 

en voor de gemeente Wingene, de heer Lieven Huys 
7. Strategisch plan WVI 
8. Mededelingen. 

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

Gelet op het artikel 120 § 2 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van de WVI van 4 
juni 2004 om 15u00 waarvoor een beslissing moet genomen worden goed. 

artikel 2: De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit als 
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van de 
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WVI van 4 juni 2004 om 15u00, waarvoor een beslissing moet genomen worden, 
goed te keuren. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er, onder meer, kennis van te geven aan de WVI, 
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

 
    2   Figga –Algemene vergadering van 18 juni 2004 – kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 29 
april en 4 mei 2004 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 
18 juni 2004 om 9u30; 

Gelet op het artikel 44, eerste en derde alinea van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het schrijven van Figga van 29 april en 4 mei 2004 met uitnodiging tot de 
algemene vergadering van 18 juni om 9u30, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2003 
2. Balans, resultatenrekening en toelichting per 31 december 2003 en winstverdeling van het 

boekjaar 2003 
3. Besluit in verband met het voorstel van de Raad van Bestuur nopens de toepassing van 

artikel 9, pt. 1 §2 van de statuten 
4. Verslag van het toezichtcomité over het beheer van de vereniging in deelneming tussen 

Figga, Gaselwest en Electrabel 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen 

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

Gelet op het artikel 120 § 2 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Figga van 18 
juni 2004 om 9u30 waarvoor een beslissing moet genomen worden goed. 

artikel 2: De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit als 
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van 
Figga van 18 juni 2004 om 9u30, waarvoor een beslissing moet genomen worden, 
goed te keuren. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast 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. 

 

KERKBESTUREN 

 
    3   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2003 

De Raad, 
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Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van St. Amand dd. 6 april 2004 waarbij de 
rekening van de Kerkfabriek van St. Amand voor dienstjaar 2003 wordt vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 72.011,82 
Buitengewone ontvangsten: 32.602,82 
Totaal: 104.614,64 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 12.985,54 
Gewone uitgaven: 51.163,81 
Buitengewone uitgaven: 4.009,02 
Totaal: 68.158,37 

BALANS 
Ontvangsten: 104.614,64 
Uitgaven: 68.158,37 
Saldo: 36.456,27 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek St. Amand voor het 
dienstjaar 2003. 

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. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 27 april 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk vekeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”  

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 27 april 2004 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 9 mei, 15 mei, 20 mei, 22 mei, 23 mei en 24 mei 2004 
naar aanleiding van de jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de ‘Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de Burgemeester dd. 27 april 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op 9 mei, 15 mei, 2 mei, 22 mei, 23 mei en 24 mei 
2004 naar aanleiding van de jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de 
“Koninklijke Nieuwe Vinkeniers’ wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur 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. 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding 
van de jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”  

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 
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Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s 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 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat in het jaar 2004 er 24 vinkenzettingen georganiseerd worden in de 
gemeente Ingelmunster georganiseerd door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”; 

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid van de deelnemers, het opportuun is 
om de gebruikte openbare weg gedurende de activiteiten verkeersvrij te maken; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Op de hiernavermelde data tussen 8.15 uur en 10.15 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn in de 11-Julisingel: 
§1 Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de 11-Julisingel vanaf het kruispunt 
met de Weststraat tot aan de Bruinbeekstraat en in de Bruinbeekstraat. 
§2 Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3, bevestigd aan nadarbarelen: 
§3 Data: zaterdag 29 mei, 12 juni, 19 juni, 03 juli en 24 juli 
zondag 27 juni, 04 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 8 augustus 
woensdag 14 juli, 28 juli en 4 augustus. 

artikel 2: Op de hiernavermelde data tussen 15.15 uur en 17.15 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn in de 11-Julisingel: 
§1 Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de 11-Julisingel vanaf het kruispunt 
met de Weststraat tot aan de Bruinbeekstraat en in de Bruinbeekstraat. 
§2 Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3, bevestigd aan nadarbarelen: 
§3 Datum: zaterdag 5 juni. 

artikel 3: Op de hiernavermelde data tussen 17.45 uur en 19.45 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn in de 11-Julisingel: 
§1 Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de 11-Julisingel vanaf het kruispunt 
met de Weststraat tot aan de Bruinbeekstraat en in de Bruinbeekstraat. 
§2 Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3, bevestigd aan nadarbarelen: 
§3 Datum: maandag 7 juni. 

artikel 4: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de Lokale Politie Midow. 

 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 26 
juni 2004 naar aanleiding van de brandweerwedstrijd 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 
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Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s 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 
08.12.1977, 23006.1978, 14.12.1979, 25.11.198/0, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 26 juni 2004 de brandweerwedstrijd wordt 
georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134§1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Op zaterdag 26 juni 2004 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
Op de markt zal alle verkeer alsook het stilstaan en parkeren verboden zijn vanaf 
7u tot 20u. 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door de plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3 en de borden E3 met onderbord “zaterdag 26 
juni 2004 vanaf 7u tot 20u”. 
In de Gravinnestraat zal alle verkeer alsook het stilstaan en parkeren verboden zijn 
tussen 12u en 18u30. 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met de verkeersborden C3 en de verkeersborden E3 met onderbord 
“zaterdag 26 juni 2004 van 12u tot 18u30”. 

artikel 2: Het verkeer komende van Oostrozebeke zal omgelegd worden ter hoogte van het 
kruispunt Oostrozebekestraat - Ringlaan via de Ringlaan – Meulebekestraat - 
Bruggestraat. 
Het verkeer komende van richting Brugge zal omgelegd worden via de 
Stationsstraat – Stationsplein – Gentstraat - Ringlaan. 
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk zal omgelegd worden via de 
Bruggestraat – Meulebekestraat - Ringlaan. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk een afschrift gestuurd aan de Heren 
Griffiers bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, 
alsook aan de Heer Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
    7   Principebeslissing tot verkoop en volmacht tot opname in verkavelingsaanvraag 
van eigendom in Oliekouterstraat, kadastraal bekend Sectie A nr. 690 d 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van ruimtelijke 
ordeninig; 
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Gelet op de Gemeentewet, inzonderheid artikel 123; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2001 inzake het behoud van 
gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van voor de inwerkingtreding van de vaststelling 
van het gewestplan of gewestplanwijziging in het plannenregister van de gemeente Ingelmunster, 
inzonderheid artikel 1: Delen van het BPA “Doelstraat”, goedgekeurd bij KB van 26 september 
1972, met name de ambachtelijke zones binnen de grafisch aangeduide delen. Bijgevolg is de rest 
van het BPA vervallen; 

Gelet op het voorstel van NV Immotel tot het verkavelen van hun eigendom gelegen in 
de Oliekouterstraat/Doelstraat; 

Gelet op de vraag van NV Immotel tot aankoop en opname van het perceel sectie A nr. 
690d in hun verkaveling; 

Gelet op de omvang van het perceel overeenkomstig het opmetingsplan van 
Landmeter Paul Demyttenaere; 

Overwegende dat het een restgrond betreft die geen deel uitmaakt van het openbaar 
domein; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Principieel over te gaan tot de vervreemding van het perceel grond gelegen in de 
Oliekouterstraat, kadastraal bekend Sectie A nr. 690 d. 

artikel 2: Verleend volmacht aan de nv. Immotel om het perceel gelegen in de 
Oliekouterstraat, kadastraal bekend Sectie A nr. 690 d, mee op te nemen in de 
door haar in te dienen aanvraag tot het verkavelen van een stuk grond. 

 

OPENBARE WERKEN 

 
    8   Aanpassingswerken 11-Julisingel, fase 1 – goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is aanpassingswerken uit te voeren in de 11-
Julisingel n.a.v. de gewijzigde verkeerssituatie in de Weststraat; 

Overwegende dat de werken het best in 2 fasen kunnen uitgevoerd worden, gekoppeld 
aan de planning van de goedgekeurde werken in de Weststraat, teneinde de afwikkeling van het 
verkeer in en naar het centrum niet in het gedrang te brengen; 

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 en lastenboek, opgemaakt 
door studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
78.650,00 BTW incl. (€ 65.000 BTW excl.), 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 13 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 onthouding 

artikel 1: Het ontwerp voor de aanpassingswerken in de 11-Julisingel, fase 1 met raming ten 
bedrage van € 78.650,00 BTW incl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, overeenkomstig art. 17 - §2 - 1° a van de wet van 24/12/1993 op 
de overheidsopdrachten. 

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

 

OCMW 

 
    9   Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2002 door de 
heer Gouverneur 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 19 april 2004 
betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2002 van OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 20 april 2004 van de heer Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening OCMW van het dienstjaar 2002; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2002 van het OCMW van Ingelmunster. 

 

ONDERWIJS 

 
   10   Goedkeuring van verlenging van de scholengemeenschap G-8 voor het schooljaar 
2004-2005 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2003 houdende goedkeuring 
van de vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2003-2004; 

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 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
in het bijzonder de artikelen 2 §1, 6, 7 en 8; 

Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het 
gesubsidieerd onderwijs; 

Gelet op de M.O. BaO/2003/02 van 18 april 2003: “Mededeling: hertekening 
onderwijslandschap basisonderwijs”; 

Gelet op de model-overeenkomst van de OVSG; 

Gelet op de gemeentewet, in het bijzonder artikel 144bis; 

Overwegende dat met het nieuwe decreet de vorming van scholengemeenschappen 
zeer sterk aangemoedigd werd vanuit het Departement Onderwijs van het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap; 

Overwegende dat het toetreden tot en het verlengen van de scholengemeenschap G-8 
extra-lestijden in het algemeen oplevert voor de gemeentelijke LO- en BLO-school; 

Overwegende dat het toetreden tot en het verlengen van de scholengemeenschap G-8 
bijkomende uren ICT (3/36) oplevert voor de gemeentelijke LO- en BLO-school; 

Overwegende dat het toetreden tot en het verlengen van de scholengemeenschap G-8 
extra-lestijden (18/36) oplevert ten gevolge van het aanstellen van een zorgcoördinator voor de 
gemeentelijke LO- en BLO-school; 

Overwegende dat het toetreden tot en het verlengen van de scholengemeenschap G-8 
het benoemings- en reaffectatiebeleid binnen de scholengemeenschap op elkaar afstemt; 
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Overwegende dat op praktisch vlak het toetreden tot en het verlengen van de 
scholengemeenschap G-8 zorgt voor een uitwisseling van pedagogische ervaring, bijzondere 
competenties en didactisch materiaal, voor een kwaliteitsverhoging van het aangeboden onderwijs 
door veelvuldige overleg- en werkvergaderingen binnen de scholengemeenschap op leerkracht- en 
directieniveau; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De verlenging van de scholengemeenschap G-8 voor het schooljaar 2004-2005 
goed te keuren. 

artikel 2: Het college te belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 18 
mei 2004 

Voorstel om een logo voor de gemeente Ingelmunster te laten ontwerpen 

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

Iedere vereniging of bedrijf heeft een eigen logo. Een logo is de identiteit, de herkenning, het 
kenteken van een organisatie. Meer en meer gemeenten hebben nu ook een eigen logo dat 
gebruikt wordt in alle (externe) communicatie. Onlangs stond er nog een artikel in het tijdschrift 
van VVSG (Lokaal) daaromtrent. Een gepast logo kan de gemeente een fris, modern en 
aantrekkelijk imago geven. 

Ons voorstel is dan ook om een logo voor de gemeente Ingelmunster te laten aanmaken. Nu zijn er 
twee mogelijkheden. Ofwel ontwerpt een reclamebureau het logo en dat gaat een smak geld 
kosten, ofwel schrijft de gemeente een wedstrijd uit voor creatief Ingelmunster om er één te 
ontwerpen. Wij opteren voor het laatste, verwijzend naar het ontwerp van het logo van de 
gemeentelijke jeugdraad. 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De gemeente beschikt over een wettelijk logo en wapenschild en dit sinds zeer vele jaren. Het 
schepencollege ziet thans geen enkele aanleiding of reden om dit logo te vervangen. 

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

 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 



Vervolg zitting van 25 mei 2004 

 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 




