
 Gemeenteraad 

Zitting van 17 april 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 

Rob Kindt: schepenen; 

Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 

Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-

Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Carine Geldhof, Koen Depreiter: 

raadsleden; 

Dominik Ronse: secretaris 

 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 

 

Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Simonne Debie, moeder van de heer Geert Verstraete, 

raadslid, vraagt de heer voorzitter om een minuut stilte. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 

register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 



2.  Kennis nemen van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende de goedkeuring van de 

oprichting en de vaststelling van de statuten van de dienstverlenende vereniging Midwest op de 

oprichtingsvergadering van 22 december 2017 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 30 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2017 houdende goedkeuren van de 

oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest en van de deelname van de gemeente 

Ingelmunster in DVV Midwest; 

Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging Midwest van 22 december 2017; 

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende de goedkeuring van de oprichting en 

de vaststelling van de statuten van de dienstverlenende vereniging Midwest op de oprichtingsvergadering 

van 22 december 2017; 

NEEMT KENNIS 

Van het ministerieel besluit van 23 februari 2018. 

Beslissingen 

WATER 

3.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor riolering- en wegenwerken op 

het Stationsplein 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringswerken in het Stationsplein van de nieuwe brug tot aan de 

Gentstraat wenst uit te voeren;  

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden met het oog op de nieuwe aanleg van de 

stationsomgeving; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de 

rioleringswerken in het Stationsplein van de nieuwe brug tot aan de Gentstraat samen uit te voeren met 

Infrax CVBA; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 



Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om rioleringswerken in het Stationsplein van 

de nieuwe brug tot aan de Gentstraat uit te voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd 

bij deze beslissing. 

4.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor riolering- en wegenwerken in de 

Kleine Izegemstraat, Ketenstraat, Pieter Deconinckstraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringswerken in de Kleine Izegemstraat, Ketenstraat, Pieter 

Deconinckstraat (tussen de Kortrijkstraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat) en een deel van de Onze-Lieve-

Vrouwestraat wenst uit te voeren; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden met het oog op rioleringswerken die aansluiten 

op de prioritaire riolering in de Kortrijkstraat en ook in het kader van toekomstige werken van Aquafin; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de 

rioleringswerken in de Kleine Izegemstraat, Ketenstraat, Pieter Deconinckstraat (tussen de Kortrijkstraat en 

de Onze-Lieve-Vrouwestraat) en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat samen uit te voeren met Infrax 

CVBA; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om rioleringswerken in de Kleine 

Izegemstraat, Ketenstraat, Pieter Deconinckstraat (tussen de Kortrijkstraat en de Onze-Lieve-

Vrouwestraat) en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat uit te voeren, wordt goedgekeurd 

en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

5.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor riolering- en wegenwerken in de 

Lendeledestraat  

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringswerken in de Lendeledestraat wenst uit te voeren; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden met het oog op rioleringswerken die aansluiten 

op de prioritaire riolering in de Kortrijkstraat en ook in het kader van toekomstige werken van Aquafin; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de 

rioleringswerken in de Lendeledestraat samen uit te voeren met Infrax CVBA; 



Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om rioleringswerken in de Lendeledestraat uit 

te voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

6.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor riolering- en wegenwerken in de 

Mandelstraat 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringswerken in de Mandelstraat tussen de Oostrozebekestraat 

en de Mandel wenst uit te voeren; 

Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden met het oog op het verbeteren van de 

waterhuishouding in de Mandelstraat; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de 

rioleringswerken in de Mandelstraat tussen de Oostrozebekestraat en de Mandel samen uit te voeren met 

Infrax CVBA; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om rioleringswerken in de Mandelstraat 

tussen de Oostrozebekestraat en de Mandel uit te voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage 

gevoegd bij deze beslissing. 

AFVAL 

7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 22 mei 2018 van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 

artikel 44; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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



Gelet op de statuten van IVIO; 

Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 

algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 22 mei 2018; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2018 

2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor 

3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017 

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar 2017 

5. Ontslagen en benoemingen 

6. Herbenoeming commissaris 

7. Varia; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van 

mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer 

Wilfried VANACKER, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

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

BESLUIT:  

Met 

10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

en 

11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 

Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 

Carine Geldhof) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 22 mei 2018 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 

IVIO van 22 mei 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 

22 mei 2018 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 

van te geven aan IVIO. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

8.  Goedkeuren van het jaarverslag van 2017 van de interlokale vereniging Associatie Midwest 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende goedkeuring van de 

algemene overeenkomst betreffende de interlokale vereniging Associatie Midwest; 

Gelet op artikel 17 van de algemene overeenkomst; 

Gelet op het voorstel van jaarverslag 2017; 

Overwegende dat, overeenkomstig de algemene overeenkomst, de gemeenteraad zijn goedkeuring 

moet verlenen voor dit jaarverslag; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het jaarverslag 2017 van de ILV Associatie Midwest wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 

beslissing gevoegd. 

9.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 24 mei 2018 van WVI 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 

artikel 44; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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

Gelet op de statuten van WVI; 

Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 

algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28 maart 2018 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 24 mei 2018; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 

2. Verslag van de raad van bestuur 

3. Verslag van de commissaris 

4. Jaarrekeningen 2017 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. Mededelingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van de heer 

Dirk DEBAERE, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Enigo 

VANDENDRIESSCHE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 



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

BESLUIT:  

Met 

10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 

en 

11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 

Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 

Carine Geldhof) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van WVI van 24 mei 2018 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 

WVI van 24 mei 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van WVI van 

24 mei 2018 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 

van te geven aan WVI. 

 

Mevrouw Marie-Thérèse Lapeere, raadslid, nodigt, in naam van het wijkbestuur ‘De Menne’ de 

gemeenteraad uit op 28 april 2018 om 18.45 uur naar aanleiding van het verplaatsen van beeld ‘De 

Memmer’ naar een nieuwe locatie in de wijk. 

 

De zitting werd afgerond om 20.20 uur. 

 

 

 

 

 

 

Dominik Ronse Dirk Debaere 

secretaris voorzitter 

 


