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OPENBARE ZITTING 

 

ALGEMEEN 

 
    1   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 het bekomen van een grafconcessie op naam van, respectief: 
− Krista Cornillie, Bruggestraat 174 te Ingelmunster; 
− Marc Devos, Hyacinthstraat 22 te NL 1541 Koog aan de Zaan; 

een concessie met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur en als begunstigde, 
respectief: 
− blok A, lot 268, 20 jaar, begunstigde Maria Demasure 
− blok 84, rij 2, lot 3, 20 jaar, begunstigde Etienne Devos 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een nisconcessie op naam van, respectief: 
− Etienne Tytgat, Mandelbeekstraat 16 te Ingelmunster; 
− Iona Tyberghien, Acaciaplein 26 te Ingelmunster; 
− Carine Goderis, Tarwestraat 12 te Ingelmunster; 
− Anny Santy, Bruggestraat 15 te Ingelmunster; 

een concessie met betrekking tot een cel in het columbarium, met ligging, duur en als begunstigde, 
respectief: 
− blok A, lot 3, 30 jaar, begunstigde Celina Vanhollebeke; 
− blok C, lot 48, 30 jaar, begunstigde Maurice Doom; 
− blok C, lot 49, 30 jaar, begunstigde Ronny Wastijn; 
− blok C, lot 54, 30 jaar, begunstigde Germain Seynaeve; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie op naam van, respectief: 
− Maria Demeyere, Langestraat 57 te Blankenberge 
− Christine Vanooteghem, Kortrijkstraat 186 te Ingelmunster 

tot het bekomen van een concessie op het urneveld, met ligging, duur en als begunstigde, 
respectief: 
− urneveld blok 91 rij 4 lot 1, 30 jaar, begunstigde Robert Vanhoutte; 
− urneveld blok 91 rij 4 lot 2, 30 jaar, begunstigde Roger Neyrinck; 

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

BESLUIT: eenparig 
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artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 
Krista Cornillie, Bruggestraat 174 te Ingelmunster; 
Marc Devos, Hyacinthlaan 22 te NL 1541, Koog aan de Zaan 
met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als begunstigde 
van deze concessie, respectief: 
blok A, lot 268, 20 jaar, 200 €, begunstigde Maria Demasure; 
blok 84, rij 2, lot 3, 20 jaar, 200 €, begunstigde Etienne Devos. 

artikel 2: Er wordt een nisconcessie toegekend aan respectief: 
Etienne Tytgat, Mandelbeekstraat 16 te Ingelmunster; 
Iona Tyberghien, Acaciaplein 26 te Ingelmunster; 
Carine Goderis, Tarwestraat 12 te Ingelmunster; 
Annie Santy, Bruggestraat 15 te Ingelmunster 
met betrekking tot een cel in het columbarium, met ligging, duur, prijs en als 
begunstigde respectief: 
blok A, lot 3, 30 jaar, 450 €, begunstigde Celina Vanhollebeke; 
blok C, lot 48, 30 jaar, 450 €, begunstigde Maurice Doom; 
blok C, lot 49, 30 jaar, 450 €, begunstigde Ronny Wastijn; 
blok C, lot 54, 30 jaar, 450 €, begunstigde Germain Seynaeve. 

artikel 3: Er wordt een grafconcessie in het urneveld toegekend aan respectief: 
Maria Demeyere, Langestraat 57 te Blankenberge; 
Christine Vanooteghem, Kortrijkstraat 186 te Ingelmunster 
met betrekking tot een cel in het urneveld, met ligging, duur, prijs en als 
begunstigde, respectief: 
urneveld blok 91, rij 4, lot 1, 30 jaar, 450 €, begunstigde Robert Vanhoutte; 
urneveld blok 91, rij 4, lot 2, 30 jaar, 450 €, begunstigde Roger Neirynck. 

artikel 4: 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. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    2   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 8 december 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 aangetekende brief van 14 
oktober 2004 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van de 
WVI van 8 december 2004 om 18u30; 

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 14 oktober 2004 met uitnodiging tot de 
buitengewone algemene vergadering van 8 december, met alle bijhorende stukken en met 
volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 4 juni 2004 
2. Begroting 2005 
3. Benoeming twee leden aandelen A in het Regionaal Comité Oostende-Brugge 
4. Benoeming twee leden in het Regionaal Comité Westhoek 
5. Benoeming één bestuurder aandelen A 
6. Mededelingen. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
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Gelet op het artikel 120 § 2 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de WVI van 8 december 2004 om 18u30 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 
WVI van 8 december 2004 om 18u30, 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. 

 
    3   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2004 – kennisname 
agenda 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 19 
oktober 2004 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 13 
december 2004; 

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. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2005; 
2. Goedkeuring begroting 2005; 
3. Statutaire benoemingen; 
4. Varia. 

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: De Raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
13 december 2004. 

artikel 2: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken intercommunale. 

 
    4   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2004 - 
kennisname agenda, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
goedkeuring van de statutenwijziging 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de intercommunale vereniging 
“Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, afgekort tot Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 oktober 2004 
werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Gaselwest die op 22 december 2004 plaats heeft; 

Gelet op het concreet voorstel van tekstuele aanpassing van de Gaselwest-statuten, 
dat door de raad van bestuur van Gaselwest werd goedgekeurd op 15 oktober 2004 en dat als 
bijlage aan voormeld schrijven ter kennis werd gebracht aan de gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat volgende statutaire aanpassingen worden doorgevoerd, 
uiteengezet in een toelichtende nota: 
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 wegwerken van bepalingen met betrekking tot de periode voor liberalisering; 
 activiteiten netbeheer en nevenactiviteit; 
 immateriële inbreng – wijziging aandelen C; 
 overgangsregeling met betrekking tot resultaatselementen van de captieve periode; 
 winstverdeling gas – integratie van rechtspersonenbelasting in distributienettarief; 
 andere wijzigingen; 
 procedure. 

Gelet op het feit dat deze statutenwijziging in werking treedt vanaf 1 januari 2004; 

Gelet op het feit dat de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
door de raad van bestuur op 15 oktober 2004 voorlopig samengesteld is zoals hierna opgenomen 
in artikel 2 en dat de definitieve agenda zal worden overgemaakt binnen de statutair vastgelegde 
termijn; 

Gelet op de gemeentewet; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van wijzigingen aan de statuten en 
hun bijlagen van de intercommunale vereniging Gaselwest, zoals ter kennis 
gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 2: zijn goedkeuring te hechten aan voormelde voorlopige agenda van de algemene 
vergadering in buitengewone zitting: 
1. Voorstel statutenwijziging na vrijmaking energiemarkt; 
1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting voor het boekjaar 

2005; 
2. Statutaire benoemingen; 
3. Statutaire mededelingen. 

artikel 3: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest op 22 december 2004, op te 
dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikelen 1 en 2. 

artikel 4: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 5: onderhavige beslissingen aan de Toezichthoudende overheid over te maken 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest (secretariaat), p/a Industriepark De Bruwaan 
12 te 9700 Oudenaarde. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    5   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 25 oktober 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 30, zondag 
31 oktober en 1 en 2 november 2004 naar aanleiding van Allerheiligen 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 25 oktober 2004 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op 30 en 31 oktober, 1 en 2 november 2004 naar 
aanleiding van Allerheiligen; 

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. 25 oktober 2004 houdende vaststellen van 
een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 30, zondag 31 oktober 
en 1 en 2 november 2004 naar aanleiding van Allerheiligen wordt bekrachtigd. 
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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. 

 

BELASTINGEN 

 
    6   Belasting op de afgifte van een elektronische identiteitskaart 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 maart 2004 betreffende de 
veralgemeende invoering van de elektronische identiteitskaart; 

Gelet op de bespreking van 24 maart 2004 in de Kamercommissie van Binnenlandse 
Zaken inzake de uitbreiding van de elektronische identiteitskaart tot alle gemeenten; 

Gelet op de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Ingelmunster in 
verband met de invoering van de elektronische identiteitskaart, goedgekeurd door het college in 
zitting van 5 november 2004; 

Gelet op het vastleggen van de formele start tot uitreiking van de elektronische 
identiteitskaart op 24 november 2004; 

Overwegende dat omwille van het in de hand werken van het begrotingsevenwicht 
noodzakelijk is de te maken kosten voor het uitreiken van elektronische identiteitskaarten te 
compenseren via een belasting; 

Overwegende dat de kostprijs aangerekend aan de gemeente voor het aanmaken van 
één elektronische identiteitskaart 10 euro bedraagt; dat de exploitatiekost voor de gemeente voor 
het uitreiken van elektronische identiteitskaarten 1 euro per kaart kost; dat de bijkomende 
personeelskost voor de gemeente voor het uitreiken van elektronische identiteitskaarten 4,90 euro 
per kaart kost; 

Overwegende dat de bijkomende personeelskost voor een periode van drie jaar ten 
laste wordt genomen door de Belgische Staat; 

Gelet op de gemeentewet, meerbepaald artikels 117 en 118; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de 
gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een 
provincie- of gemeentebelasting; 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2005, een belasting geheven ten laste van de persoon aan wie een elektronische 
identiteitskaart wordt uitgereikt. 

artikel 2: Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld op 11 euro. 

artikel 3: De belasting moet bij het uitreiken contant worden betaald tegen afgifte van een 
vignet of kwitantie. Bij gebreke aan contante betaling, wordt de belasting van 
ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 4: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden na de contante 
betaling of, desgevallend, na de overhandiging van het aanslagbiljet. 
Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting 
de belasting binnen de gestelde termijn te betalen. 
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artikel 5: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen. 

artikel 6: Dit besluit zal voor kennisneming naar de Heer Gouverneur van de Provincie West-
Vlaanderen worden gestuurd. 

 

BEGROTING 

 
    7   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2004 

De Raad, 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja, 1 stem neen en 5 onthoudingen 

artikel 1: De begrotingswijziging 2 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te 
keuren: 

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. begroting na BW1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

8.571.597,00 

753.234,00 

-198.515,00 

10.363.623,00 

206.031,00 

-17.000,00 

1.792.026,00 

-547.203,00 

181.515,00 

Nieuwe uitkomst 9.126.316,00 10.552.654,00 1.426.338,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. begroting na BW1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.904.938,00 

363.006,00 

-28.000,00 

3.904.938,00 

335.006,00 

 

0,00 

-28.000,00 

28.000,00 

Nieuwe uitkomst 4.239.944,00 4.239.944,00 0,00 

 

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. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
    8   Verkoop openbaar verlichtingsnet 

De Raad, 

Overwegende dat Ingelmunster aangesloten is bij Gaselwest; 

Overwegende dat het voorwerp van de verkoop de bestaande netten en alle 
netinfrastructuurelementen inzake de openbare verlichting omvat, met uitzondering van armaturen 
en palen, met alle daarbijhorende rechten en plichten, voor zover dienstig voor de bediening en de 
voeding van de openbare verlichtingsinstallaties op het grondgebied van Ingelmunster en dit met 
inachtneming van alle per 1 mei 2004 vigerende zakelijke en andere rechten; 

Overwegende dat de vergoedbare netlengtes werden bepaald op basis van de 
informaticatoepassing GEO, dienstig voor het digitaal in kaart te brengen van nutsleidingen, in 
gebruik bij de infrastructuurgebieden van Netmanagement; 
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Overwegende dat de waardering van de netten is gebeurd op basis van de netlengtes 
op het grondgebied van Ingelmunster; 

Dat de netwaarde werd bepaald aan de hand van een opdeling van de totale netlengte 
volgens de aard van de ondergrond; 

Dat er uitgegaan werd van de nieuwwaarde van het net per meter; dat er rekening 
werd gehouden met de materiaalkost voor de kabel en de grondwerken; dat voor de grondwerken 
het gemiddelde van de actueel door de aannemers aangerekende kost werd weerhouden; dat voor 
de installaties gerekend werd met een levensduur van 50 jaar en een gemiddelde afschrijvingsduur 
van 15 jaar; 

Overwegende dat vertrokken wordt vanuit de vergoedbare nettowaarde van het 
Openbaar Verlichtingsnet van Gaselwest en dat per gemeente een berekening gemaakt werd op 
basis van haar aandeel in dit net; 

Overwegende dat deze berekening werd gebaseerd op de toestand 1 mei 2004; 

Overwegende dat dit systeem van waardebepaling ingediend werd bij de Commissie 
voor de Regulering van de Elektriciteit en de Gas (CREG) in het kader van het tariefvoorstel 
elektriciteit voor het jaar 2004 en dit geen aanleiding gaf tot opmerkingen; 

Overwegende dat de opname van de openbare verlichtingsnetten in het patrimonium 
van de Distributienetbeheerder jaarlijks een billijke vergoeding zal genereren; 

Overwegende dat het voor Ingelmunster gaat om een vergoedbare netlengte van 
52.950,77 meter; 

Dat de verkoopsom voor Ingelmunster aldus 585.055,57 euro beloopt; 

Overwegende dat - in uitvoering van de vernieuwde artikelen 3.A, 8.§1 en 40.1 van de 
statuten, zoals die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 22 december 2004 - het beheer van Ingelmunster rond openbare verlichting 
(netten, palen, armaturen) mee overgedragen wordt; daaraan verbonden de automatische 
overdracht van de eigendom van de in de toekomst op te richten netten en netonderdelen, met 
uitzondering van de palen en armaturen; 

Overwegende dat de armaturen en de palen eigendom blijven van Ingelmunster; 

Overwegende het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 15 juni 2001 betreffende de 
distributienetbeheerders waarbij de participatie van de privé-sector in de gemengde 
intercommunales uiterlijk op 5 september 2006 beperkt wordt tot 30% van het kapitaal en dat 
daardoor het saldo tot 70% van het totaal kapitaal dient overgenomen te worden door de openbare 
sector; 

Dat Ingelmunster daarom opdracht geeft aan de distributienetbeheerder om de 
verkoopsom uiterlijk vóór 31 december 2004 integraal door te storten naar Figga waarbij 
Ingelmunster is aangesloten; 

Overwegende het Besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 tot vaststelling 
van de openbare dienstverplichting, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot de 
openbare verlichting, waarbij de netbeheerder die de netten beheert tot 15.000 Volt, zorg draagt 
voor de exploitatie van de openbare verlichting die gelegen is op het grondgebied van de 
netbeheerder, bedoeld in artikel 2, 2° van het Elektriciteitsdecreet; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van Gaselwest op 24 september 2004 akkoord 
ging met het voorstel tot aankoop van de openbare verlichtingsnetten van de gemeenten die bij 
haar aangesloten zijn voor de activiteit netbeheer elektriciteit, volgens de modaliteiten, zoals 
uitvoerig omschreven in de principenota, die heden voorgelegd wordt aan de gemeenteraad; 

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Gaselwest; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de overdracht van de op haar grondgebied 
bestaande openbare verlichtingsnetten die Ingelmunster in eigendom heeft of 
waarop zij zakelijke of andere rechten kan laten gelden; deze overdracht behelst 
onder meer: de kabels, de buizen, aansluitingen en alle andere 
infrastructuurelementen, nodig voor of bestemd om de bediening en de voeding 
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van de openbare verlichtingsinstallaties te verzekeren of die dienen tot de 
uitvoering van de verschillende verrichtingen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks 
mee verband houden, met uitzondering van de palen en armaturen en dit volgens 
de modaliteiten zoals bepaald in de principenota en die onder meer betrekking 
hebben op de berekening van de vergoedbare netlengtes, de bepaling van de 
waarde, het bedrag ten belope van 585.055,57 euro, de datum waarop de 
transactie een aanvang neemt, zijnde 1 mei 2004. 

artikel 2: In toepassing van artikel 3.A, artikel 8.§1 en artikel 40.1 van de voorgestelde 
statutenwijziging, de beheersoverdracht inzake openbare verlichting (palen en 
armaturen) aan Gaselwest te bevestigen, daaraan verbonden de automatische 
overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten netten en 
infrastructuurelementen andere dan armaturen en palen. Deze laatste blijven 
eigendom van Ingelmunster. Vanaf 1 mei 2004 gebeurt het volledige beheer van de 
bestaande en toekomstige (nog op te richten) distributienetten, ter voeding van de 
OV-lichtpunten, door de DNB die tevens eigenaar is van deze netinfrastructuur. 

artikel 3: zijn goedkeuring te hechten aan het feit dat vóór 31 december 2004 585.055,57 
euro zal worden gestort op de rekening van de Figga waartoe Ingelmunster is 
aangesloten. 

artikel 4: de Burgemeester en/of Secretaris en/of de Voorzitters van de 
Financieringsintercommunales, nl. Elsie De W achter, Veertienbunderslaan 7 te 
2830 Willebroek (FINILEK), Daniël Denys, Bevrijdingsstraat 2A te 8800 Roeselare 
(FIGGA), Gilbert Deleu, Chemin des Alôs 8 te 7780 Comines (IFIGA), Patrick 
Moenaert, Tillegemstraat 40 te 8200 Brugge (FINIWO), Jan Pszeniczko, Gerard De 
Cremerstraat 4 te 2650 Edegem (IKA), Oscar Redant, Ravenakkerstraat 46 te 9310 
Moorsel-Aalst (FINGEM) en Luc Wuyts, Handelsstraat 13 te 2570 Duffel (FINEA) 
aan te duiden om als gevolmachtigde van de Ingelmunster de authentieke akte te 
ondertekenen voor het ambt van notaris Xavier DESMET te Antwerpen, Louizastraat 
39 bus 1, kwijting te geven, alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het 
nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de verkoopakte. 

artikel 5: deze transactie van openbaar nut te laten verklaren en te laten geschieden onder 
de ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de toezichthoudende overheid. 

artikel 6: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
het secretariaat van de intercommunale vereniging Gaselwest, p/a GeDIS, te 9700 
Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 12. 

 
    9   Goedkeuring aktes van pachtverbreking met regeling van de vergoeding ingevolge 
de uitvoering van waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase 

De Raad, 

Gelet op art. 93 en art. 117, eerste lid van de NGW; 

Overwegende dat het met het oog op de realisatie van de waterbeheersingswerken 
omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase, noodzakelijk is akten van pachtverbreking met regeling der 
vergoeding op te stellen met de gebruikers der in te nemen gronden; 

Gezien de ontwerpen van akte in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akten van pachtverbreking jegens de heer en mevrouw Wouter Viaene-Staelens, 
Heirweg-Zuid 52 te Ingelmunster, gebruikers van hiernavermelde percelen, tegen 
de hiernavermelde vergoedingen, goed te keuren: 

Kadastraal bekend  
Sectie D 

Oppervlakte Vergoeding 

382 08 a 64 ca 432,00 € 

373/C 04 a 28 ca 214,00 € 
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artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt 
aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen binnen de 20 dagen. 

 
   10   Goedkeuring aankoop van een perceel grond met het oog op de realisatie van de 
waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase jegens EH Sabbe D.  

De Raad, 

Overwegende dat het met het oog op de uitvoering van waterbeheersingswerken 
omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase, noodzakelijk is de nodige gronden te verwerven; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor de 
uitvoering van waterbeheersingswerken in de omgeving Hierweg-Zuid – 2de fase; 

Gezien het ontwerp van akte van aankoop van onroerend goed voor openbaar nut, 
opgemaakt door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De inneming jegens Eerwaarde Heer Sabbe Daniël, Charles Deberiotstraat 27 te 
3000 Leuven, gelegen langs de Oude Heirweg, wordt goedgekeurd als volgt: 

Eigenaar Kad. Geg. - Sectie D Oppervlakte Prijs 

SABBE D. 382 08 a 64 ca 6.682,61 euro 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor de uitvoering van 
waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase. 

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 

 
   11   Opmaak BPA Molenhoek – Goedkeuren ontwerp-contract en wijze van gunnen 

De Raad, 

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996, gewijzigd bij de decreten van 19.12.1998, 18.5.1999, 26.4.2000, 13.7.2001, 8.3.2002, 
19.7.2002 en 21.11.2003; 

Gelet op het voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare; 

Overwegende dat tijdens de plenaire vergadering omtrent het ontwerp van het 
bijzonder plan van aanleg “Zandberg”, de administratie Ruimtelijke Planning van de Vlaamse 
overheid heeft gesteld dat de opmaak van het bijzonder plan van aanleg “Zandberg” dient 
gekoppeld te worden aan de opmaak van een bijzonder plan van aanleg voor de zone die in het 
voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare werd aangeduid als 
strategische locatie voor stedelijke ontwikkeling; 

Overwegende dat de opmaak van een bijzonder plan van aanleg voor deze zone 
bijgevolg aangewezen is teneinde de verdere opmaak van het bijzonder plan van aanleg 
“Zandberg” niet te vertragen; 

Overwegende dat daartoe een ontwerper door de gemeenteraad dient aangesteld te 
worden; 

Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 
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BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp-contract met het oog op het aanstellen van een ontwerper voor de 
opmaak van het BPA Molenhoek wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen zal deze opdracht toewijzen via een 
onderhandse overeenkomst zonder voorafgaande bekendmaking. 

artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met de 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 worden opgestuurd. 

 

STEDENBOUW 

 
   12   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Vlasimmo 

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 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000 inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

Gelet op het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning voor de technische 
werken ingediend samen met de verkavelingsaanvraag op 28 augustus 2004; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 07.09.2004 tot 
07.10.2004; 

Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling Vlasimmo te O.L.Vrouwstraat z/n te 8770 Ingelmunster worden 
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 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West 
Vlaanderen. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij brief van 9 
november 2004 

Geplande bouw van een pompstation Aquafin in de Mandelmeersen in het grensgebied 
Oostrozebeke-Ingelmunster 

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

Wat is het standpunt van het schepencollege en het eventueel gegeven advies in het hierboven 
vermelde dossier? 
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Hoe wordt rekening gehouden met de bij art. 8 van het decreet op het integraal waterbeheer van 
18 juli 2003 verplichte watertoets bij werken met een dergelijke impact op de waterbeheersing en 
het resultaat van deze studie. De bezorgdheid van de Brug gaat hierbij voornamelijk uit naar de 
waterafvoercapaciteit van de Mandel in de benedenloop van de rivier op het Ingelmunsterse 
grondgebied en de gevolgen van deze werken op de nu reeds soms met overstromingen bedreigde 
woongebieden Nijverheidsstraat-Mandelstraat te Ingelmunster. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’Hoop, schepen van openbare werken, die het 
volgende antwoordt. 

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Water, heeft met een schrijven van 13 
september 2004 verzocht om het openbaar onderzoek te organiseren, met het oog op het bekomen 
van een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut van het Project nr. 20262 met 
betrekking tot de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Ingelmunster- Oostrozebeke. Dit openbaar 
onderzoek werd gehouden van 24 september tot 25 oktober 2004. Eén bezwaarschrift werd 
ondertekend door 2 personen en één petitie werd ondertekend door 53 personen. 
Het College deelt de zorg van bezwaarindieners en heeft daarom aan de NV Aquafin verzocht om 
bij de opmaak van het technisch bouwdossier er zorg voor te dragen dat alle mogelijke hinder en 
wateroverlast in de gemeente ten gevolge van de voorziene werkzaamheden voorkomen kan 
worden. Het advies dat verleend werd is dan ook een gunstig advies met betrekking tot de 
aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor het geplande project. 
Waterzuivering is immers een zeer belangrijke uitdaging voor onze en voor de komende generaties 
en is een zaak van zeer belangrijk algemeen belang. 
Anderzijds is in het gunstig advies ook de zorg verwoord zoals daarstraks vermeld, met betrekking 
tot eventuele invloed op wateroverlast of waterafvoercapaciteit. 

Het College zal dan ook nauwlettend toezien op het technisch dossier dat terzake door NV Aquafin 
zal opgemaakt worden, teneinde eventuele nadelige gevolgen van dit weliswaar noodzakelijke 
project te vermijden. 

Ook werd, naar aanleiding van de geregelde contacten die onze diensten met NV Aquafin hebben, 
nadrukkelijk gevraagd, om de privé-belangen van de betrokken eigenaars zoveel mogelijk te 
vrijwaren en de gevolgen op hun eigendommen en gronden zo minimaal mogelijk te houden en 
dan nog mits een billijke vergoeding. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 10 
november 2004 

De website www.ingelmunster.be 

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

Geruime tijd is de vernieuwde gemeentelijke website reeds on-line. Een verzorgde site, boordevol 
informatie. Tal van rubrieken zijn evenwel nog niet afgewerkt. Wanneer zal de site volledig klaar 
zijn? Graag een stand van zaken. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Vercruysse, schepen van communicatie, die 
het volgende antwoordt. 

Zoals men kon merken, zijn er de laatste tijd bijna wekelijks aanvullingen en nieuwe rubrieken die 
aan de gemeentelijke website worden toegevoegd. De betrokken medewerkers doen zeer grote 
inspanningen om de website te vervolledigen en stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk af 
te ronden. 
Onlangs werd een brief gericht aan alle verenigingen van onze gemeente, teneinde een fiche aan te 
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vullen met een beknopte voorstelling van hun vereniging. Bedoeling is ook deze informatie toe te 
voegen aan de website, teneinde het verenigingsleven van onze gemeente aan zoveel mogelijk 
mensen bekend te maken. 
Een volgende stap is dat wij ook webruimte zullen ter beschikking stellen aan de verenigingen, op 
kosten van de gemeente, en dat op die wijze de verenigingen die een website willen linken aan hun 
gegevensfiche, dat ook zullen kunnen doen. 
De website dienen zij zelf te ontwikkelen. De geheugenruimte op de server zal hen op kosten van 
de gemeente worden ter beschikking gesteld. 
Dit project zal tijdens de eerstkomende maanden in een meer concrete vorm aan de verenigingen 
worden voorgesteld. 

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

 
    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 10 november 2004 

Vraag naar meer actieve acties naar aanleiding van de ‘Dag van de Natuur’ 

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

Om het groen en de natuur in het algemeen in de gemeente te verbeteren, zou er kunnen 
overgegaan worden tot het aanplanten van zogenaamde ‘geboortebomen’ langs sommige wegen en 
veldwegels of op ander gemeentelijk patrimonium. Tevens zou men kunnen onderzoeken of een 
kleine poel uitgegraven kan worden, zoals er gebeurde in de gemeentelijke aanplanting naast het 
containerpark. 

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

Het Schepencollege werkt elk jaar actief mee met onze technische diensten aan de dag van de 
natuur en dit in overleg met de Buizerd. 
Andere voorstellen of initiatieven werden, en zullen, ook in de toekomst met zeer veel aandacht 
onderzocht worden en naar hun haalbaarheid of wenselijkheid worden getoetst. 
Dit zal ook gebeuren met uw beide voorstellen. 

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

 
    4   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 10 november 2004 

Wateroverlast aan de huizen Kortrijkstraat 150 tot en met 156 

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

Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de voortdurende wateroverlast aan de 
netvermelde woningen op te lossen. Deze plaats is nog altijd slachtoffer van wateroverlast omdat 
deze is ingebed tussen als het ware drie hoogten waarlangs het water samenvloeit, precies op deze 
plaats en er gewoon blijft staan omdat het aan geen kanten weg kan. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’Hoop, schepen van openbare werken, die het 
volgende antwoordt. 
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Wij zijn er met onze technische diensten van overtuigd dat door de uitvoering van de laatste fase 
van de waterbeheersingswerken in de Heirweg-Zuid, namelijk het aanleggen van een afvoergracht 
tussen de Kortrijkstraat en de Heirweg-Zuid en zo verder naar het spaarbekken, de problemen in 
dit gebied grotendeels zullen opgelost zijn. De 4 woningen, die u citeert, zijn inderdaad gelegen in 
een put op het einde van een zijarm van de Kortrijkstraat, die afhelt naar de woningen toe. Een 
roostertje en afvoerbuizen, gelegen voor één van de woningen, dienen het water af te voeren naar 
de langsgracht langsheen de Heirweg-Zuid. Vroeger – door de waterproblemen in de Heirweg-Zuid 
– kon dit water soms niet afvloeien en hoopte het zich op voor de 4 woningen. 

Wij hopen dat met de meest recente werken in dit gebied de problemen ook voor die 4 woningen 
zullen opgelost zijn. Wij zullen in elk geval met zeer veel aandacht de toestand opvolgen en de 
maatregelen nemen die zich zouden opdringen zodat ook deze bewoners gespaard blijven van 
wateroverlast bij hevige regenval. 

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

 
    5   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 10 november 2004 

Website milieuraad Ingelmunster 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wilfried Vanacker, raadslid, die hierover het 
volgende toelicht. 

Op de website van de milieuraad van Ingelmunster werd een link weggenomen die een ontwerp-
advies voorstelde over de Kerkemeersen te Meulebeke. De brief die deze verwijdering bekend 
maakte, staat eveneens op de website onder de rubriek ‘brieven’. Deze werd ondertekend namens 
het college van burgemeester en schepenen. Wat is de reden daartoe en waarom zou het college 
gecompromitteerd kunnen zijn? 

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

Ter rechtzetting kan ik meegeven dat op de officiële website van de gemeente Ingelmunster de link 
met de website van de milieuraad werd weggenomen om reden die ik vervolgens zal toelichten en 
niet op de website van de milieuraad. Aan de website van de milieuraad kan en wil het 
schepencollege ook niet raken. Wat daar gepubliceerd wordt, is onder volledige 
verantwoordelijkheid van de milieuraad. Wel is het aan het schepencollege te beslissen wanneer ze 
zich van bepaalde standpunten ingenomen door de milieuraad en gepubliceerd op hun website 
wenst te distantiëren. 

Op de vergadering van de milieuraad van 6 oktober 2004 waarin dit dossier “Kerkemeersen op 
grondgebied Meulebeke” ter sprake kwam, werd door de vergadering eenparig beslist dat de 
milieuraad geen advies zou geven. Eventuele initiatieven en adviezen konden enkel ten 
persoonlijken titel en dienden te gebeuren op naam van de persoon zelf. 

Het wegnemen van de link ingevolge een beslissing van het schepencollege had volgende redenen: 
− In strijd met deze besprekingen en de beslissing door de milieuraad van 6 oktober 2004 

met betrekking tot dit dossier op het grondgebied van buurgemeente Meulebeke, werd er wel 
een advies geformuleerd op deze website, waarop geen sprake was, noch kon afgeleid worden 
dat het een ontwerp-advies betrof. Er stond duidelijk vermeld “advies”. 

− Bepaalde leden van de milieuraad hebben na deze vaststelling contact genomen met het 
schepencollege en hebben gewezen op deze vermelding op de website, die in strijd was met 
de beslissing van de milieuraad. 
Zij gaven blijk van hun ongenoegen nopens deze ontoelaatbare wijze van werken van de 
voorzitter van de milieuraad, die regelrecht indruist tegen de beslissing die in de vergadering 
werd genomen. 
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− Deze handelswijze is bovendien in strijd met de statuten en de afsprakennota. 
o De statuten van de milieuraad voorzien in artikel 2 dat een advies enkel kan 

verleend worden aan het gemeentebestuur, zijnde de gemeenteraad, of aan het 
college van burgemeester en schepenen. Advies aan derden in naam van de 
milieuraad is statutair niet mogelijk. 

o Artikel 3 beperkt letterlijk het formuleren van adviezen tot het grondgebied van de 
gemeente. 

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

 
 

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 

 
 


