
 Gemeenteraad 
Zitting van 20 november 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: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 
De heer Voorzitter meldt dat in voorbereiding van het in werking treden van het Decreet Lokaal bestuur, bij 
wijze van experiment, deze zitting wordt opgenomen in een audiobestand. Dit audiobestand vervult dan de 
rol van zittingsverslag overeenkomstig artikel 32 en 278 van het Decreet Lokaal bestuur. 
 
De heer Voorzitter houdt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Paula Velghe, 
moeder van mevrouw Sabine Lampaert, raadslid. 
 

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 algemeen directeur; 

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

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

VEILIGHEID 
2.  Kennis nemen 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 Zone Midwest genoemd); 

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

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting 
van 23 oktober 2018 met betrekking tot de opmaak van het budget voor 2019; dat de gemeentelijke dotatie 
aan de zone in 2019 gelijk gehouden wordt ten opzichte van de dotatie in 2018 verhoogd met 2% 
indexering zoals voorzien in de meerjarenbegroting voor de zone; 

Overwegende dat de totale exploitatietoelage van de gemeenten voor 2018 5.982.341,00 euro, de 
totale investeringstoelage voor 2018 1.725.000,00 euro en de totale gemeentelijk gezamenlijke toelage 
7.707.341,00 euro bedraagt; 

Overwegende dat volgens de afspraak de totale toelage zijnde de exploitatietoelage en 
investeringstoelage samen met 2 % mogen geïndexeerd worden ten opzichte van de totale toelage 2018 en 
dit een totale toelage geeft van 7.861.487,82 euro; 

Overwegende dat de investeringstoelage bevroren blijft voor 2019, ten opzichte van 2018, en aldus 
voor een totaal van 1.725.000,00 euro wordt ingeschreven; 

Overwegende dat de nieuwe exploitatietoelage van de gemeenten 6.136.487,82 euro bedraagt; 
Overwegende de verdeling van de gemeentelijke dotaties op basis van de verdeling in de begroting 

2018; 
Overwegende dat hierdoor volgende verdeling wordt bekomen voor de globale toelage (in afgeronde 

cijfers): 

Gemeente Dotatie 2019 (in euro) 

Ardooie 288.185,00 

Dentergem 200.012,00 

Hooglede 324.013,00 

Ingelmunster 242.016,00 

Izegem 840.844,00 

Lichtervelde 260.050,00 

Meulebeke 296.258,00 

Moorslede 315.510,00 

Oostrozebeke 194.891,00 

Pittem 228.135,00 

Roeselare 3.224.815,00 

Ruiselede 122.960,00 

Staden 324.270,00 

Tielt 448.132,00 

Wingene 407.788,00 



Overwegende dat dit als volgt wordt verdeeld ten behoeve van de exploitatietoelage (in afgeronde 
cijfers): 

Gemeente Dotatie 2019 (in euro) 

Ardooie 220.047,00 

Dentergem 151.539,00 

Hooglede 250.355,00 

Ingelmunster 168.358,00 

Izegem 642.987,00 

Lichtervelde 203.125,00 

Meulebeke 220.186,00 

Moorslede 245.820,00 

Oostrozebeke 147.798,00 

Pittem 174.660,00 

Roeselare 2.634.003,00 

Ruiselede 87.252,00 

Staden 247.508,00 

Tielt 432.176,00 

Wingene 310.671,00 

Overwegende dat dit als volgt wordt verdeeld ten behoeve van de investeringstoelage (in afgeronde 
cijfers): 

Gemeente Dotatie 2019 (in euro) 

Ardooie 68.138,00 

Dentergem 48.473,00 

Hooglede 73.658,00 

Ingelmunster 73.658,00 

Izegem 197.857,00 

Lichtervelde 56.925,00 

Meulebeke 76.072,00 

Moorslede 69.690,00 

Oostrozebeke 47.093,00 

Pittem 53.475,00 

Roeselare 590.812,00 

Ruiselede 35.708,00 

Staden 76.762,00 

Tielt 159.562,00 

Wingene 97.117,00 

Op voorstel van de Burgemeester; 
NEEMT KENNIS 
Van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de hulpverleningszone 
Midwest bepaalt en van de opsplitsing in investerings- en exploitatietoelage voor het boekjaar 2019. 



Beslissingen 

WATER 
3.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 3 december 2018 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 23 oktober 2018 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 3 december 2018; 
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. 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 2019 alsook 
van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2019Te ontwikkelen activiteiten en te volgen 
strategie in 2018 
2. Statutaire benoemingen 
3.Statutaire mededelingen; 

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 buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 3 

december 2018 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 3 december 2018 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 3 december 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 Infrax West. 

  



NUTSVOORZIENINGEN 
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 17 december 2018 van Gaselwest en goedkeuren van een partiële splitsing door 
overneming 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging 

“GASELWEST”; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 
17 december 2018 plaatsheeft in President Kenndeypark 12 te 8500 Kortrijk; 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest: 
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest conform artikel 677 
en 728 en volgende van het Wetboek Vennootschappen 
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing 
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van 
de commissaris met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een gedeelte van 
Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019 
c. Goedkeuring van: 
i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de activiteit elektriciteits- en 
gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en Mont-de-l'Enclus en de 
activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door 
Ores Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende 
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis 
van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat 
alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de 
overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst 
op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het 
splitsingsvoorstel - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vennootschap 
Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de 
partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in 
het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. 
ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering. 
d. Vaststelling van de noodzakeiijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en inzonderheid verlening van 
machtiging om: 
i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing 
zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen; 
ii. de verwezenlijking van partiële splitsing 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. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
v. ten aanzien van de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en vereiste 
formaliteiten te vervullen. 
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. tot en met 1.d 
bij authentieke akte te doen vaststellen. 
2. 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 2019 alsook 
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019 
3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken 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 
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 agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 17 december 2018 worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, 
Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest door ORES Assets CVBA zoals opgenomen in de agenda. 

Artikel 3 – Machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. tot en met 1.d. van de 
agenda bij authentieke akte te doen vaststellen. 

Artikel 4 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 
december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden. 

Artikel 5 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale 
vereniging GASELWEST. 

FACILITY 
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 19 december 2018 van TMVS 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van TMVS; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per schrijven van 25 oktober 2018 om deel te 

nemen aan de algemene vergadering van TMVS van 19 december 2018; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005, hierna 
“het wijzigingsdecreet” genoemd; 

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 30 mei 2017 houdende aanduiding van een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS; 

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 TMVS met opgave van volgende agenda: 
1. Toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 



3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
4. Begroting 
5. Benoemingen 
6. Mededelingen 
6.1. Presentiegelden vanaf 2019 
6.2. Overige; 

Gelet op de toelichtende nota’s; 
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 TMVS van 19 december 2018 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
TMVS van 19 december 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS van 19 december 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 TMVS. 

AFVAL 
6.  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 2018 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 11 september 
2018 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 10 december 2018; 

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 2019 
3. Goedkeuring begroting 2019 
4. 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 buitengewone algemene vergadering van IVIO van 10 

december 2018 goed. 

Artikel 2 – De Raad keurt het voorstel tot aanpassing van de statuten goed. 
Artikel 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van IVIO van 10 december 2018 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 10 december 2018 goedkeuren. 

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. 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 14 december 
2018 van Cipal DV en goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Cipal DV; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per schrijven van 9 oktober 2018 om deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Cipal DV van 14 december 2018; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005, hierna 
“het wijzigingsdecreet” genoemd; 

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. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie 
2. – 6. Wijziging van de statuten 
7. Statutaire ontslagen en benoemingen 
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
CIPAL, en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan de gemeente overgemaakt; 

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
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 Cipal DV van 14 december 2018 

goed. 

Artikel 2 – Het voorstel van wijziging van de statuten wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
Cipal DV van 14 december 2018 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 14 december 2018 goedkeuren. 

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 Cipal DV. 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergaderingen 
van 20 december 2018 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 13 september 

2018 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI van 20 december 2018 om 19 
uur; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 oktober 2018 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI van 20 december 2018 om 18.30 
uur; 

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 voor de vergadering van 

18.30 uur: 
1. Goedkeuring verslagen van de algemene en buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2018 
2. Begroting 2019 
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë 
4. Mededelingen; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda voor de vergadering van 19 
uur: 
1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen; 

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 buitengewone algemene vergadering van de WVI van 20 
december 2018 om 18.30 uur goed. 

Artikel 2 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 20 
december 2018 om 19 uur goed. 

Artikel 3 – De Raad keurt het voorstel tot wijziging van de statuten goed. 

Artikel 4 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergaderingen van de WVI van 20 december 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergaderingen van de WVI van 20 december 2018 goedkeuren. 

Artikel 5 – 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. 

 
De zitting werd afgerond om 20.10 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
algemeen directeur voorzitter 
 


