
 Gemeenteraad 
Zitting van 17 november 2015 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, 
Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout: raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

Afwezig: Yves Vercruysse: raadslid afwezig voor punt 1 tot en met 10. 

 
De zitting vangt aan om 20.05 uur. 
 
De heer Voorzitter verzoekt om 1 minuut stilte te houden naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen 
zaterdag 14 november te Parijs ter nagedachtenis van alle slachtoffers, overal ter wereld, van geweld en 
oorlog. 
 

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 

SOCIALE ZAKEN 
2.  Kennis nemen van de budgetwijziging 2 voor 2015 van het OCMW Ingelmunster  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk Welzijn, meer bepaald artikel 170; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 



Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW Ingelmunster; 
Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW 

Ingelmunster van het managementteam van het OCMW van 21 september 2015; 
Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW 

Ingelmunster door het college van burgemeester en schepenen op van 5 oktober 2015; 
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW Ingelmunster door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn van 27 oktober 2015; 
NEEMT KENNIS 
Van de budgetwijziging 2015-2 van het OCMW Ingelmunster. 

Beslissingen 

NUTSVOORZIENINGEN 
3.  Goedkeuren van de agenda, de naams- en doelwijziging, de voorgestelde partiële 

splitsingsoperatie, de fusieoperatie en het vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2015 van Gaselwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van 
het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 17 september 2015 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 17 
december 2015 plaatsheeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Aktenemen van eventuele uittredingen die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie 

gewesten van 13 februari 2013 worden betekend 
2. Goedkeuren van het voorstel tot doelwijziging en naamswijziging Gaselwest in ‘Eandis Assets’ 

a. Kennisgeven van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris ter 
verantwoording van de wijziging aan het doel 

b. Goedkeuren van de doel- en statutenwijzigingen 
c. Verlenen van een machtiging om de beslissingen genomen bij 2a en 2b bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen 
3. Goedkeuren van de partiële splitsing bedrijfstak ‘Waalse gemeenten’ door oprichting van een nieuwe 

vereniging 
a. Kennisnemen van het splitsingsvoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en 

van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot splitsing van de bedrijfstak ‘Waalse 
gemeenten’ door oprichting van een nieuwe vereniging Gaselwest-Zuid, met boekhoudkundige 
uitwerking per 1 januari 2016 

b. Goedkeuren van het voorstel tot splitsing door overname van de bedrijfstak ‘Waalse gemeenten’ van 
deze vereniging, hierna kortweg ‘Eandis Assets’ (voorheen Gaselwest) genoemd, overeenkomstig het 
splitsingsvoorstel onder punt 3a vermeld, door overname door de nieuw op te richten vereniging 
Gaselwest-Zuid, bij wijze van overdracht door onderhavige vereniging aan deze nieuw op te richten 
vereniging Gaselwest-Zuid van de volledige bedrijfstak ‘Waalse gemeenten’, omvattende alle activa 
en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden betreffende deze 
bedrijfstak, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 
januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door 



Eandis Assets (voorheen Gaselwest) gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen bedrijfstak 
‘Waalse gemeenten’, geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, 
gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals 
opgenomen in het splitsingsvoorstel voor rekening zijn van de overnemende nieuw op te richten 
vereniging Gaselwest-Zuid, op last voor deze laatste ‘Eandis Assets’ te vrijwaren voor alle 
vorderingen en de kosten van de splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen 
en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 3a hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. En 
overeenkomstige kapitaalvermindering 

c. Goedkeuren van de statuten van de op te richten opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid 
d. Goedkeuren van de ruilovereenkomst aandelen en overeenkomstige aanpassing van het register van 

de deelnemers 
e. Verlenen van een machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 3a tot en 

met 3d bij authentieke akte te doen vaststellen, de statuten dienovereenkomstig vast te leggen en 
de vereniging op te richten 

4. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba) zal 
fungeren als werkmaatschappij 
a. Vaststellen van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusieoperatie 
b. Kennisnemen van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van 

de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overname door Eandis Assets 
(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle 
rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen 
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking 
per 1 januari 2016 

c. Goedkeuren van het voorstel tot fusie door overname van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld 
onder punt 4b, bij wijze van overdracht aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de 
algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen 
verenigingen van het volgend aantal nieuwe aandelen A van Eandis Assets (voorheen Gaselwest), en 
dit per activiteit elektriciteit en gas, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volgestort 

d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers 
e. Goedkeuren van de statutenwijzigingen van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’ 
f. Verlenen van een machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 4a tot en 

met 4e bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 
g. Vaststellen van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de 
machten om: 
i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie 

door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets 
zoals vermeld onder punt 4a vast te stellen; 

ii. de verwezenlijking van deze fusie door overname vast te stellen; 
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij 

te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
iv. de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en bruto-waarde van de activa en 

passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen; 
v. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 

nuttig kan zijn 
5. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG 
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook 
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016 

7. Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging 



8. Statutaire benoemingen 
9. Statutaire mededelingen 

Gelet op het dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 16 
september 2015, dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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, 
Davy Claerhout) 
 
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Gaselwest op 17 december 2015. 

Artikel 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde naamswijziging van Gaselwest in ‘Eandis Assets’ 
en aan de voorgestelde doelwijziging alsook de overeenkomstige statutenwijzigingen. 

Artikel 3 – Akte te nemen van de eventuele uittredingen van de Waalse gemeenten uit Eandis Assets 
(voorheen Gaselwest) in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van 
13 februari 2014 en zijn goedkeuring te hechten aan het (in die zin eventueel aangepaste) 
voorstel tot partiële splitsing van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen 
Gaselwest), overeenkomstig het splitsingsvoorstel door overname door een nieuw op te richten 
vereniging Gaselwest-Zuid van de volledige bedrijfstak ‘Waalse gemeenten’, waarbij vanaf 1 
januari 2016 alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden betreffende deze bedrijfstak, overgedragen worden aan deze nieuwe vereniging 
en de ruilverhouding tussen de aandelen van de vereniging Gaselwest-Zuid en van Eandis Assets 
(voorheen Gaselwest) na partiële splitsing bepaald wordt op één aandeel Gaselwest-Zuid voor 
0,02853762 aandeel van de te splitsen vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) met 
betrekking tot de activiteit elektriciteit en 0,027291424 aandeel met betrekking tot de activiteit 
gas, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde modaliteiten en bijhorende 
tabel inzake de ruil van aandelen tussen de openbare deelnemers , met name: 

 de Vlaamse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en aandelen Ag die zij 
aanhouden binnen Gaselwest–Zuid ten gunste van de Waalse deelnemers, en dit globaal pro 
rata de tussen de Waalse deelnemers bestaande onderlinge deelnemingsverhouding; 

 de Waalse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en alle aandelen Ag die zij 
aanhouden binnen ‘GASELWEST/EANDIS ASSETS’ ten gunste van de Vlaamse deelnemers, 
en dit globaal pro rata de tussen de Vlaamse deelnemers bestaande onderlinge 
deelnemingsverhouding; 

 en tenslotte zijn goedkeuring te hechten aan de statuten van Gaselwest-Zuid, onder de 
opschortende voorwaarden van de goedkeuring door de raad van bestuur van Gaselwest 
met betrekking tot de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteit gas in 
aandelen A; 

 het verkrijgen vanwege de Waalse regering van de erkenning van de vereniging Gaselwest-
Zuid als distributienetbeheerder elektriciteit en de erkenning als distributienetbeheerder gas 
in de betrokken Waalse gemeenten. 

Artikel 4 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overname door de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd) overeenkomstig het fusievoorstel, 



waarbij voor IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas op 1 januari 2016 de 
algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, 
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits 
toekenning: 

 aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis 
Assets voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A 
Eandis Assets voor 1,73932 aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA;   

 aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis 
Assets voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel 
A Eandis Assets voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo; 

 aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis 
Assets voor 0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw 
aandeel A Eandis Assets voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem;   

 aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis 
Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel 
A Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka;   

 aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis 
Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel 
A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek. 

 aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis 
Assets voor 0,97127 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw 
aandeel A Eandis Assets voor 0,96615 aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas,  

 en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen in het kader 
van de fusieoperatie van ‘Eandis Assets’, dit onder de opschortende voorwaarden van: 

 de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 
2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de 
kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata 
van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken; 

 de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek met 
betrekking tot de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit 
en/of gas in aandelen A; 

 de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest 
van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in 
‘Eandis Assets’; 

 de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in 
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overname; 

 de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van 
de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019; 

 de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem 
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 
2019; 

 de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis 
Assets; 

 de goedkeuring van de beschreven fusie door overname door de buitengewone algemene 
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen; 



 de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen; 

 het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als 
distributienetbeheerder elektriciteit en de erkenning als distributienetbeheerder gas. 

Artikel 5 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 december 2015, op 
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen 1, 2, 3 en 4 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 6 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres 
intercommunales@eandis.be. 

4.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 23 november 2015 van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Infrax West; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 30 september 

2015 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 23 november 
2015; 

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 de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 houdende aanduiding van 

mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw 
Nadine VERHEYE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2016 
2. Begroting 2016 
3. Voorlopige resultaten 2015 
4. Toelichting bij de samenstelling van het distributienettarief 
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem – mededeling 
6. Toetreding gemeente voor Infra-GIS – mededeling 
7. Toetreding gemeente voor Infra-X-net - mededeling; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
BESLUIT:  
Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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, 
Davy Claerhout) 
 
Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 23 

november 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 23 november 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 23 november 2015 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 Infrax West. 

AFVAL 
5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 14 december 2015 van IVIO 

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

artikel 44, 2de alinea; 
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 8 september 2015 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 14 december 2015; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring statutenwijziging 
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 
3. Goedkeuring begroting 2016 
4. Goedkeuring invoering BTW-eenheid 
5. Bekrachtiging houders van volmachten 
6. 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 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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, 
Davy Claerhout) 
 
Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 14 

december 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van IVIO van 14 december 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van IVIO van 14 december 2015 goedkeuren. 

Artikel 3 – De voorgestelde wijziging van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IVIO wordt 
goedgekeurd. 



Artikel 4 – 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. 

PATRIMONIUM 
6.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

De GEMEENTERAAD, 
Overwegende dat, als gevolg van de vraag die werd gesteld door de Landelijke Gilde en de CD&V-

fractie om dit punt uit te stellen, bij nader onderzoek werd vastgesteld dat de verkoopbelofte, opgesteld 
door het Comité tot Aankoop en waarmee de verkoper zich akkoord verklaarde, berust op een fout in het 
kadaster; 

Overwegende dat op het kadasterplan, dienende als basis voor de opmaak van de verkoopbelofte, 
effectief nog steeds een gedeelte van buurtweg nr. 8 te zien is; 

Overwegende dat de bestendige deputatie van West-Vlaanderen bij beslissing van 22 april 1971 dit 
stuk van buurtweg nr. 8 heeft afgeschaft; 

Overwegende dat het voorstel dat nu in voorliggende gemeenteraadsbeslissing werd opgenomen om 
dit gedeelte van buurtweg nr. 8 af te schaffen dus zonder voorwerp is en een eerste reden vormt om dit 
punt te verdagen; 

Overwegende dat in een beslissing van de gemeenteraad van Ingelmunster van 24 februari 1971 
werd teruggevonden dat de bedding van buurtweg nr. 8 nooit eigendom van de gemeente zou zijn geweest 
en dat daarom aan de aanvrager voor de afschaffing een vergoeding werd aangerekend voor het opheffen 
van de erfdienstbaarheid van doorgang ten bedrage van 25 frank de vierkante meter; 

Overwegende dat bijgevolg ook de goedkeuring van de verkoopbelofte uit het dossier zonder 
voorwerp is aangezien de gemeente onmogelijk een stuk grond kan ruilen dat geen eigendom van de 
gemeente is; 

Overwegende dat deze uitspraak van de gemeenteraad van 24 februari 1971 haaks staat op de 
vaststelling dat de Waterstraat al sedert de jaren 1800 als openbare weg staat ingetekend op alle kaarten; 

Overwegende dat de wijze waarop de gemeenteraad in 1971 tot deze uitspraak is gekomen nu verder 
wordt opgezocht in de archieven van de provincie West-Vlaanderen; 

Overwegende dat pas als hierover duidelijkheid is, kan worden vastgesteld waar de fout ligt en op 
basis van de juiste toestand een nieuwe verkoopbelofte worden opgesteld; 

Om deze redenen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Dit punt uit te stellen tot nader orde. 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 11 december 2015 van Cipal DV 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Cipal DV; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 21 oktober 2015 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 11 december 2015; 
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 de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2014 houdende aanduiding van een 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cipal (dienstverlenende vereniging); 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 



Gelet op gemeld schrijven van Cipal DV en met opgave van volgende agenda: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de 
te volgen strategie) 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
BESLUIT:  
Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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, 
Davy Claerhout) 
 
Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 11 

december 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal DV van 11 december 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 11 december 2015 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 Cipal DV. 

VEILIGHEID 
8.  Goedkeuren van de overeenkomst met Oostrozebeke voor het onderling verdelen van de 

kosten van een groepsverzekering voor vrijwillige brandweerlieden 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, §1; 
Gelet de beslissing van de gemeenteraad van Oostrozebeke van 4 september 2014 houdende het 

goedkeuren van de financiële verdeelsleutel in het kader van de oprichting van de brandweerzone Midwest; 
Gelet de beslissing van de gemeenteraad van Ingelmunster van 23 september 2014 houdende het 

goedkeuren van de financiële verdeelsleutel in het kader van de oprichting van de brandweerzone Midwest; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster sinds 1971 een groepsverzekering toekent aan de 

vrijwillige brandweermannen als extralegaal voordeel; 
Overwegende dat met de start van de hulpverleningszone Midwest op 1 januari 2015 werd 

overeengekomen dat extralegale voordelen die niet werden verleend door alle brandweerkorpsen, niet meer 
worden toegekend door de hulpverleningszone, maar dat de individuele gemeenten moeten blijven instaan 
voor de contractuele verplichtingen van deze extralegale voordelen uit het verleden; 

Overwegende dat de gemeente Oostrozebeke als beschermde gemeente van de brandweer 
Ingelmunster via de algemene kostenomslag onrechtstreeks aan de gemeente Ingelmunster bijdroeg tot de 
kosten van deze extralegale voordelen; 

Overwegende dat deze kosten niet werden betrokken in de financiële verdeelsleutel die door beide 
gemeenten werd goedgekeurd, waardoor de gemeente Oostrozebeke hierin niet langer zou bijdragen vanaf 
2015; 

Gelet op het voorstel van de gemeente Ingelmunster aan de gemeente Oostrozebeke met een 
voorstel van kostenverdeling vanaf 2016 tot het aflopen van de bestaande overeenkomsten op basis van het 
aantal inwoners; 

Overwegende dat dit voorstel door de gemeente Oostrozebeke werd aanvaard; 
Overwegende dat het over 57 individuele contracten gaat; 



Overwegende dat wordt geraamd dat de bestaande contracten zullen aflopen in 2054; 
Overwegende dat de globale kosten te verdelen onder Ingelmunster en Oostrozebeke voor 2016 

ongeveer 18.200 euro bedragen; 
Overwegende dat deze kosten op langere termijn, dit is over 20 jaar, een sterk degressief karakter 

kennen; 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst; 
Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De overeenkomst met de gemeente Oostrozebeke voor het onderling verdelen van de kosten van 

een groepsverzekering voor vrijwillige brandweerlieden wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

9.  Goedkeuren van de dotatie aan de hulpverleningszone Midwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en 

43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2 dat 
bepaalt ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van 
een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten 
laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder hulpverleningszone Midwest genoemd); 

Overwegende dat hulpverleningszone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een 
akkoord bereikte met betrekking tot de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente 
aan de hulpverleningszone; 

Overwegende dat na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel beheerders en 
secretarissen de financiële verdeelsleutel werd herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting 
van 28 oktober 2015 met betrekking tot de opmaak van het budget voor 2016; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de zone in 2016 gelijk gehouden wordt tegenover de 
dotatie in 2015; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel in onderstaande tabel per gemeente wordt 
weergegeven: 

Gemeente Financiële verdeelsleutel 
(% weergave) 

Dotatie 2016 
(in euro) 

Ardooie 3,95 284.628,85 

Dentergem 2,81 188.540,54 

Hooglede 4,27 304.649,05 

Ingelmunster 4,27 300.360,59 

Izegem 11,47 773.905,63 

Lichtervelde 3,30 250.157,36 

Meulebeke 4,41 297.846,69 

Moorslede 4,04 281.248,44 

Oostrozebeke 2,73 183.665,54 



Pittem 3,10 209.245,80 

Roeselare 34,25 2.918.599,02 

Ruiselede 2,07 138.531,12 

Staden 4,45 315.771,27 

Tielt 9,25 621.784,71 

Wingene 5,63 386.993,30 

Overwegende dat conform de gemaakte afspraken op deze dotatie een verrekening wordt toegepast 
voor de inbreng van materieel; dat deze verrekening geldt voor 10 jaar vanaf de start van de zone op 6 
januari 2015; dat de dotatie van elke gemeente aan de zone in 2016 bijgevolg in onderstaande tabel wordt 
weergegeven: 

Gemeente Financiële verdeelsleutel 
(% weergave) 

Dotatie 2016 na 
verrekening materieel 

(in euro) 

Ardooie 3,95 271.158,59 

Dentergem 2,81 188.589,09 

Hooglede 4,27 305.417,22 

Ingelmunster 4,27 262.952,93 

Izegem 11,47 793.427,54 

Lichtervelde 3,30 244.841,48 

Meulebeke 4,41 291.194,52 

Moorslede 4,04 297.972,91 

Oostrozebeke 2,73 183.759,10 

Pittem 3,10 215.294,84 

Roeselare 34,25 3.040.738,90 

Ruiselede 2,07 115.172,17 

Staden 4,45 305.296,41 

Tielt 9,25 555.762,45 

Wingene 5,63 384.349,75 

Overwegende dat het om interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te vermijden, efficiënter 
is, om voor Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende verrekening te maken op de dotatie; dit is 
respectievelijk voor de ICT-ondersteuning vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT netwerk) en voor ‐
het technisch onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat door Meulebeke wordt gedragen; de 
totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest in 2016 is dan als volgt: 

Gemeente Investeringstoelage 
(in euro) 

Exploitatietoelage 
(in euro) 

Ardooie 68.138,00 203.020,59 

Dentergem 48.473,00 140.116,09 

Hooglede 73.658,00 231.759,23 

Ingelmunster 73.658,00 152.544,92 

Izegem 197.857,00 595.570,53 

Lichtervelde 56.925,00 187.916,48 



Meulebeke 76.072,00 203.122,52 

Moorslede 69.690,00 228.282,91 

Oostrozebeke 47.093,00 136.666,10 

Pittem 53.475,00 161.819,84 

Roeselare 590.812,00 2.449.926,90 

Ruiselede 35.708,00 79.464,17 

Staden 76.762,00 228.534,41 

Tielt 159.562,00 396.200,45 

Wingene 97.117,00 287.232,76 

Overwegende de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28 oktober 2015 
waarbij de besturen vragende partij waren om de investeringstoelagen op te trekken van 1.000.000 euro 
naar 1.725.000 euro zodat de investeringen volledig worden gefinancierd met gemeentelijke 
investeringsdotaties en niet langer met de overdracht van middelen vanuit de gewone dienst aangezien dit 
een grote impact heeft op de autofinancieringsmarge van de besturen; 

Op voorstel van de burgemeester 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat akkoord met de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke 

gemeente aan de hulpverleningszone Midwest vastlegt zoals opgenomen in onderstaande tabel 
(in euro): 

Gemeente Investeringstoelage Exploitatietoelage 
Ardooie 68.138 203.020,59 
Dentergem 48.473 140.116,09 
Hooglede 73.658 231.759,23 
Ingelmunster 73.658 152.544,92 
Izegem 197.857 595.570,53 
Lichtervelde 56.925 187.916,48 
Meulebeke 76.072 203.122,52 
Moorslede 69.690 228.282,91 
Oostrozebeke 47.093 136.666,10 
Pittem 53.475 161.819,84 
Roeselare 590.812 2.449.926,90 
Ruiselede 35.708 79.464,17 
Staden 76.762 228.534,41 
Tielt  159.562 396.200,45 
Wingene  97.117 287.232,76 

Artikel 2 – Deze verdeelsleutel die inging met de inwerkingtreding van de hulpverleningszone Midwest op 1 
januari 2015, wordt herbevestigd met ingang op 1 januari 2016. 

Artikel 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de voorzitter van de zoneraad van hulpverleningszone 
Midwest. 

Artikel 4 – Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit ter kennis gebracht van 
de provinciegouverneur. 

10.  Goedkeuren van de dotatie aan de politiezone MIDOW 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 



Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

Gelet op het voorstel van politiebegroting 2016; 
Overwegende dat de dotatie 2016 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone MIDOW wordt 

vastgesteld op 759.551,00 euro in gewone dienst en 0,00 euro in buitengewone dienst; 
Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in de politiebegroting, dienstjaar 

2016, zijnde in gewone dienst 759.551,00 euro en in buitengewone dienst 0,00 euro, aan de 
politiezone MIDOW toe te kennen. 

Artikel 2 – Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge en aan de politiezone MIDOW. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
11.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 10 december 2015 van de wvi 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van wvi; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 23 oktober 2015 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 10 december 2015; 
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 de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2013 tot afvaardiging van de heer Dirk 

DEBAERE als effectief en van de heer Enigo VANDENDRIESSCHE als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 

gemeenteraad wordt herroepen; 
Gelet op gemeld schrijven van wvi en met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2015 
2. Begroting 2016 
3. Benoeming tot lid van het Regionaal Comité Oostende-Brugge 
4. Mededelingen 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
BESLUIT:  
Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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, 
Davy Claerhout) 
 
Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de wvi van 10 

december 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van de wvi van 10 december 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van de wvi van 10 december 2015 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 de wvi. 

INGELMUNSTER IN DE WERELD 
12.  Goedkeuren van de resolutie tot het behalen van de titel van Fair Trade Gemeente 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het 

meerjarenplan 2014-2019, meer bepaald onder de doelstelling ‘Ingelmunster in de wereld’ – ‘Oog voor de 
noord-zuidproblematiek’; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster de nodige inspanningen wil doen om de titel van Fair 
Trade Gemeente te behalen; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster de opdracht heeft om duurzame productie- en 
consumptiepatronen te bevorderen; 

Overwegende dat een menswaardig inkomen voor de producent deel uitmaakt van duurzame 
productiepatronen; 

Overwegende dat de organisatie van Fair Trade Gemeenten op een heel concrete manier bijdraagt 
aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het zuiden en de duurzame producent in het noorden; 

Overwegende dat de gemeente in haar lokaal noord-zuidbeleid de opdracht heeft de bevolking te 
sensibiliseren; 

Overwegende dat daartoe een trekkersgroep werd opgericht; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeente Ingelmunster stemt er principieel mee in om in het kader van een duurzaam beleid 

(op sociaal, ecologisch en economisch vlak) bij de aankoop van producten aandacht te besteden 
aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun 
arbeidsomstandigheden. Voor minstens 2 Fair Trade-producten zal de gemeente beroep doen op 
leveranciers die worden gecertificeerd door het keurmerk voor eerlijke handel Fair Trade Belgium 
(voorheen Max Havelaar) of door een gelijkwaardig keurmerk. 

Artikel 2 – In de interne en externe communicatie zal aandacht worden besteed aan duurzaam 
aankoopbeleid zodat op die manier de informatie- en sensibilisatieopdracht wordt uitgevoerd. 

Artikel 3 – Er wordt een werkgroep opgericht die het aankoopbeleid doorlicht en voorstellen doet ter 
bevordering van het gebruik van producten uit eerlijke handel. 

Artikel 4 – De deelname en ondersteuning aan de werkgroep Fair Trade Gemeente wordt bestendigd ter 
bevordering van het verder uitrollen van de campagne Fair Trade Gemeente binnen de 
gemeente. 

ALGEMENE FINANCIERING 
13.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 17 december 2015 van Figga 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Figga; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 14 oktober 2015 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 17 december 2015; 
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 de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende aanduiding van Davy 
CLAERHOUT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Martine 
VERHAMME, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Strategie voor het boekjaar 2016 
2. Begroting voor het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
BESLUIT:  
Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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, 
Davy Claerhout) 
 
Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 17 

december 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Figga van 17 december 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 17 december 2015 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 Figga. 

 
Mevrouw Marlies De Clercq, raadslid, kondigt aan dat zij omwille van haar verhuis naar Roeselare in januari 
2016, noodgedwongen haar ontslag als raadslid moet aanbieden. De volgende gemeenteraad op 22 
december zal zo haar laatste zitting. Zij geeft aan dat de heer Koen Depreitere haar wenst op te volgen. 
De heer Voorzitter dankt mevrouw De Clercq voor de aangename en constructieve samenwerking en wenst 
haar veel succes in haar verder leven en haar carrière. 
 
De zitting werd afgerond om 20.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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Overeenkomst voor het onderling verdelen 
van de kosten van een groepsverzekering 
voor vrijwillige brandweerlieden 

Tussen de ondergetekenden, 

het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Dirk DEBAERE, voorzitter van de 
gemeenteraad en de heer ir. Dominik RONSE, gemeentesecretaris, met als adres Oostrozebekestraat, 4 – 
8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van de Gemeente in uitvoering van een beslissing van de 
Gemeenteraad van 20 oktober 2015, verder de Gemeente Ingelmunster genoemd, 

enerzijds, 

het gemeentebestuur van Oostrozebeke, vertegenwoordigd door de heer Olivier DE MAREZ, voorzitter van 
de gemeenteraad en de heer Guy DE POURCQ, gemeentesecretaris, met als adres Ernest Brengierstraat, 6 – 
8780 Oostrozebeke, handelend in naam en voor rekening van de Gemeente in uitvoering van een beslissing van de 
Gemeenteraad van 5 november 2015, verder de Gemeente Oostrozebeke genoemd, 

anderzijds, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Preambule 

Op 1 januari 2015 werd de hulpverleningszone Midwest operationeel als onafhankelijke rechtspersoon. 
De hulpverleningszone Midwest is een samenvoeging van de 13 brandweerkorpsen over 15 gemeenten in het midden 
van West-Vlaanderen, waartoe ook de gemeenten Ingelmunster en Oostrozebeke behoren. 
De hulpverleningszone garandeert de civiele veiligheid aan de bevolking, dit zijn de diensten van niet-politionele 
hulpverlening aan de bevolking. 
Deze dienstverlening wordt gefinancierd door alle kosten die worden gemaakt om te slaan over de 15 deelnemende 
gemeenten volgens een onderling overeengekomen verdeelsleutel. Deze werd door alle 15 gemeenten in het najaar 
van 2014 goedgekeurd (Ingelmunster door de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2014, Oostrozebeke door 
de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014). 
Voor 1 januari 2015 werd deze dienstverlening geleverd door het brandweerkorps van Ingelmunster dat moest 
instaan voor de beveiliging van Ingelmunster en Oostrozebeke. 
In het oude systeem betaalde de gemeente Ingelmunster in eerste instantie alle kosten per werkjaar, maar na een 
eindafrekening, opgemaakt door de Provinciegouverneur, moest de gemeente Oostrozebeke haar aandeel in de 
kosten betalen ten gunste van de gemeente Ingelmunster. Dit systeem zorgde voor een billijke verdeling van de 
kosten tussen de gemeente Ingelmunster met een brandweerkorps en de gemeente Oostrozebeke als beschermde 
gemeente zonder brandweerkorps. 
In de periode voor 1 januari 2015 sloot de gemeente Ingelmunster sinds lang voor alle brandweerlieden-vrijwilligers 
een groepsverzekering af als extralegaal voordeel. De kosten die hiervoor werden gemaakt werden elk jaar mee 
verrekend bij de eindafrekening. De gemeente Oostrozebeke betaalde dus steeds, zij het onrechtstreeks, mee voor 
deze kosten. 
Maar omdat dit voordeel niet in alle brandweerkorpsen bestond, werd bij de instelling van de hulpverleningszone 
beslist dat dergelijke extralegale voordelen ten laste zouden blijven van de gemeente die de contractuele verplichting 
ten aanzien van de brandweerlieden had doen ontstaan. Deze kosten werden dus ook niet opgenomen in de totaal 
om te slane kosten voor de werking van de brandweerzone, wat betekent dat de gemeente Oostrozebeke niet langer 
daarvoor een bijdrage, zij het opnieuw onrechtstreeks, zou betalen. 
Aangezien het toekennen van een groepsverzekering mede in naam van de gemeente Oostrozebeke als beschermde 
gemeente, maar zonder formele toestemming is gebeurd, stelde de gemeente Ingelmunster aan de gemeente 
Oostrozebeke voor om de kosten voor deze groepsverzekering onderling te verdelen. 
Onderhavige overeenkomst regelt de modaliteiten van dit onderling akkoord dat zou ingaan vanaf 1 januari 2016. 
 

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 8 van de agenda
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Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 

De gemeente Ingelmunster en de gemeente Oostrozebeke komen onderling overeen om de kosten van een 
groepsverzekering voor vrijwillige brandweerlieden onderling te verdelen volgens een verdeelsleutel op basis van het 
aantal inwoners van elke gemeente. 
De lijst van vrijwillige brandweerlieden waarmee de gemeente Ingelmunster een contractuele verbintenis heeft 
afgesloten voor de toekenning van een groepsverzekering, is gekend op 1 januari 2016. 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2016. 
De duur van de overeenkomst is onbepaald. Onbepaald dient te worden begrepen in de zin dat er geen exact tijdstip 
kan worden bepaald voor het beëindigen van deze overeenkomst. 
De duur van deze overeenkomst is wel eindig aangezien deze een einde neemt op het ogenblik dat de laatste 
vrijwillige brandweerman, waarmee een contractuele verbintenis werd afgesloten voor de toekenning van een 
groepsverzekering, uit dienst gaat, hetzij op eigen initiatief, hetzij wegens pensioen. 

Artikel 3. Verdeelsleutel 

De verdeelsleutel voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 is 58,68% voor de gemeente Ingelmunster en 41,32% 
voor de gemeente Oostrozebeke op basis van het inwonersaantal op 1 januari 2013, met name 10.818 inwoners in 
Ingelmunster en 7.619 inwoners. 
Vanaf 2020 en verder om de 6 jaar wordt de verdeelsleutel herberekend op basis van het inwonersaantal op 1 
januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de herberekening gebeurt, op basis van volgende formules: 

 Aandeel Ingelmunster = inwonersaantal I / (inwonersaantal I + inwonersaantal O) *100 
 Aandeel Oostrozebeke = inwonersaantal O / (inwonersaantal I + inwonersaantal O) *100 

Het aandeel wordt afgerond op 2 cijfers na de komma. 

Artikel 4. Betaling 

De gemeente Oostrozebeke betaalt aan de gemeente Ingelmunster na het ontvangen van een factuur. De factuur 
bevat het bedrag berekend volgens de in artikel 3 bepaalde verdeelsleutel op basis van de factuur van de 
verzekeringsinstelling verantwoordelijk voor de groepsverzekering. 
De betalingstermijn is 90 kalenderdagen. 
De gemeente Ingelmunster stuurt de factuur aan de gemeente Oostrozebeke in de maand september. 

Artikel 5. Betwisting 

Bij een eventuele betwisting over de uitvoering van deze overeenkomst verklaren partijen deze betwisting in der 
minne te willen regelen. 
Indien een in der minne regeling na overleg niet mogelijk blijkt, is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement 
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. 
 

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 8 van de agenda
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Aldus opgemaakt te Ingelmunster op datum van ……………………………. 2015 in evenveel exemplaren als er 
ondertekenaars met een onderscheiden belang zijn. Elke ondertekenende partij verklaart één exemplaar ontvangen 
te hebben. 

De Gemeente Ingelmunster, De Gemeente Oostrozebeke, 

 

ir. Dominik RONSE Guy DE POURCQ 
gemeentesecretaris gemeentesecretaris 

 

Dirk DEBAERE Olivier DE MAREZ 
voorzitter gemeenteraad voorzitter gemeenteraad 
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