
 Gemeenteraad 
Zitting van 21 april 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 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 
Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Trui Verstraete, zus van de heer Geert Verstraete, raadslid, 
houdt de gemeenteraad één minuut stilte als blijk van medeleven. 

Openbare zitting 

Beslissingen 

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: 
met 
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) 
en 
10 stemmen tegen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
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. 

MOBILITEIT 
2.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Oostrozebekestraat 

Naar aanleiding van de opmerking van de heer Yves Vercruysse, raadslid, dat het dossier bij dit punt 
onvolledig zou zijn, met name het ontbreken van enerzijds het advies van de gemeentelijke commissie voor 
mobiliteit en anderzijds de beslissing van de provinciale verkeerscommissie op basis waarvan dit voorstel van 
beslissing werd opgemaakt, schorst de voorzitter de zitting. 



Bij nazicht bevestigt de voorzitter dat deze stukken niet opgenomen waren in het dossier. Een advies van de 
gemeentelijke verkeerscommissie is in dit dossier niet nodig. Verder is het ontbreken van de beslissing van 
de provinciale verkeerscommissie in de stukken niet van invloed op voorliggende beslissing aangezien de 
beslissing van de provinciale verkeerscommissie in het overwegend gedeelte van het voorstel van 
voorliggende beslissing werd verwerkt. 
De voorzitter is van oordeel dat het punt daarom behandeld kan worden. 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Gelet op de problematiek van het beurtelings parkeren in de Oostrozebekestraat, de hoge snelheid 

van de automobilisten en het feit dat er op heden weinig structuur in de weg zit; 
Gelet op de beslissing van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 10 december 2014; 
Overwegende dat de Oostrozebekestraat vanaf de Bollewerpstraat tot aan de N50 een gewestweg is; 
Overwegende dat het aangewezen is het beurtelings parkeren op te heffen in de Oostrozebekestraat; 
Overwegende dat het aangewezen is parkeerstroken aan te brengen in de Oostrozebekestraat vanaf 

de N50 tot en met huisnummer 49 omdat aan de rechterzijde van de weg het meeste wagens kunnen 
parkeren; 

Overwegende dat de parkeerstroken niet individueel worden afgebakend; 
Overwegende dat er een parkeerplaats met beperkte parkeertijd “10 minuten” wordt voorzien ter 

hoogte van Oostrozebekestraat 113; 
Overwegende dat het wenselijk is ter hoogte van de bushaltes het woord ‘BUS’ te markeren en een 

volle witte lijn te markeren vanaf huisnummer 89 tot huisnummer 113, uitgezonderd daar waar bewoners 
een garage of oprit hebben; 

Overwegende dat het wenselijk is naderingsmarkering aan te brengen vanaf huisnummer 73 tot 
huisnummer 89 en vanaf huisnummer 113 tot de rotonde; 

Overwegende dat een parkeerverbod ingesteld wordt vanaf Oostrozebekestraat nr. 32 tot en met nr. 
62 en vanaf huisnummer 41 tot en met huisnummer 33; 

Overwegende dat op basis van deze realisaties het wegbeeld in de Oostrozebekestraat zal versmallen 
en dit een positieve invloed zal hebben op de snelheid; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
met 
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) 
en 
10 stemmen tegen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 



Artikel 2 – Het beurtelings parkeren wordt opgeheven in de Oostrozebekestraat. 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verwijderen van de verkeersborden E5 
en E7. 

Artikel 3 – Parkeerstroken zullen aangebracht worden in de Oostrozebekestraat vanaf de N50 tot en met 
huisnummer 49 aan de rechterzijde van de rijweg. 
De maatregel zal aangeduid worden door de markering van verdrijvingsvlakken en de markering 
van een brede witte doorlopende streep die de denkbeeldige rand van de rijweg aanduidt 
voorzien in de artikelen 77.4 en 75.2 van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 4 – Parkeerplaats met beperkte parkeertijd wordt voorzien op volgende plaats: 
Oostrozebekestraat ter hoogte van huisnummer 113. 
De parkeerplaats met beperkte parkeertijd wordt aangeduid door middel van verkeersbord E9a 
met onderbord “10 min” en onderbord type Xc met opschrift 5 m. (5 meter) 

Artikel 5 – Een volle witte lijn zal gemarkeerd worden vanaf huisnummer 89 tot huisnummer 113. 
Naderingsmarkering zal aangebracht worden vanaf huisnummer 73 tot huisnummer 89 en vanaf 
huisnummer 113 tot de rotonde. Het opschrift ‘BUS’ zal aangebracht worden ter hoogte van de 
bushaltes. 
De maatregel zal aangeduid worden door overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden, 
voorzien in het artikel 72 en door het opschrift ‘BUS’ ter hoogte van de bushaltes voorzien in het 
artikel 77.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg. 

Artikel 6 – Parkeerverbod wordt ingesteld vanaf huisnummer 32 tot en met huisnummer 62 en vanaf 
huisnummer 41 tot en met huisnummer 33. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door 
het plaatsen van verkeersborden E1 en de onderborden type Xa (en Xb). 

Artikel 7 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het KB 
van 1 december 1975, zoals gewijzigd en het MB van 11 oktober 1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 8 – Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 2 juni 2015 
van Infrax West 

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 Infrax West; 
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West; 
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 25 maart 2015 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West met opgave van volgende agenda: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014 
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2014 
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2014 en de winstverdeling 
 ° beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 



 ° beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2014 
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 2 juni 
2015 
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 2014 
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling) 
8. Voordracht Infrax West als aardgasdistributienetbeheerder – bekrachtiging 
9. Huldiging van personeelsleden; 

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 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, 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 agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten 
en toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering 
en betaalbaarstelling van een tweede dividend” voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de 
modaliteiten zoals hierna uiteengezet. 
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van 
23.874.982,68 euro, alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld 
die ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en 
ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015 (het Tweede Dividend). 
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” 
geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene 
vergadering van Infrax West voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met 
betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van 
Infrax West (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken 
aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend met dien verstande dat het louter niet 
nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een 
voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een 
negatieve beslissing kan worden beschouwd. 
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de 
algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het 
agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet 
door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een 
negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering. 

Artikel 2 - Aan de effectieve volmachtdrager en, in voorkomend geval, de plaatsvervangende volmachtdrager 
wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 2 juni 2015 te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 

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, ter attentie van de heer Luc Creytens. 



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 2 juni 2015 van Infrax West 

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 Infrax West; 
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West; 
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 26 februari 2015 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West met opgave van volgende agenda: 
1. Statutenwijziging bij artikel 54 – Diverse bepalingen; 

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 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, 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 agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015, 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 26 februari 2015, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

Artikel 2 - 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, ter attentie van de heer Luc Creytens. 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 18 mei 2015 
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 24 maart 2015 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 18 mei 2015; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor 
3. Overboeking van onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves 
4. Goedkeuren jaarrekening per 21 december 2014 
5. Winstverdeling 
6. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de Commissaris-revisor voor het boekjaar 2014 
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, 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 algemene vergadering van IVIO van 18 mei 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
IVIO van 18 mei 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
18 mei 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 IVIO. 

LEEFMILIEU 
6.  Ondertekenen van het Burgemeestersconvenant 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde 

Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering ondubbelzinnig 
is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste oorzaak is van de 
waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw; 

Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende 
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen nu en 
2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van 
duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20-doelstellingen); 

Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie de 
oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is; 

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat 
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een effectief 
middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit 
om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 



Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de 
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook actief 
daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 

Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten 
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg van het 
gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 
realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers 
staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven kunnen 
bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 

Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering 
van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de bevoegdheden 
van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen 
worden uitgevoerd; 

Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen 
verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl. programma’s op het vlak van 
duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 

Overwegende dat intergemeentelijk samenwerken het Burgemeestersconvenant voor steden en 
gemeenten haalbaarder maakt en de efficiëntie verhoogt; 

Gelet op het feit dat de gemeente op 1 december 2014 op vraag van de Provincie West-Vlaanderen 
en WVI de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid ondertekende, waarbij de gemeente zich 
engageerde om zowel in haar eigen werking als naar de verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, 
verenigingen, enz.) acties op te zetten om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te 
milderen  

Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen en WVI aan de steden en gemeenten om het 
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de provinciale 
klimaatdoelstellingen; 

Gelet op het feit dat WVI en de Provincie West-Vlaanderen door de Europese Commissie erkend zijn 
als ‘Territoriaal coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dus 
ondersteuning zullen bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het Burgemeestersconvenant, 
zowel voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als voor de uitvoering en de 
voortgangsrapporteringen; 

Gelet op het feit dat WVI de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt en begeleidt; 
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2015 

inzake het Burgemeestersconvenant; 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te 

ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen in bijlage. 

Artikel 2 - Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente zich ertoe 
volgende engagementen na te komen: 
 gezamenlijk verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op het collectieve 

grondgebied van de hele groep tegen 2020 met ten minste 20% terug te dringen; 
 een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering 

van het actieplan moet dienen; 
 het gezamenlijk actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen; 
 de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 
 het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van 

het klimaatactieplan; 



 na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een gezamenlijk 
voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden. 

Artikel 3 - De gemeenteraad geeft de burgemeester, of in geval van verhindering een bevoegde schepen, 
machtiging om het toetredingsformulier van het Burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te 
ondertekenen als deel van de groep van ondertekenaars ‘Klimaatoverleg Midwest’ die zich 
collectief engageren om de 20% reductiedoelstelling te behalen (optie 2). De groep is 
samengesteld uit Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en 
Wingene. Het toetredingsformulier wordt ondertekend tijdens het gezamenlijk 
ondertekeningsmoment op 3 juni 2015 in Provinciehuis Boeverbos, Brugge. 

Artikel 4 - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI, t.a.v. Nathalie Garré, Baron Ruzettelaan 35, 
8310 Brugge. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
7.  Definitief vaststellen van het RUP Oostrozebekestraat na een bestuurlijke lus 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 december 1979; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende bekrachtiging van 
de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente Ingelmunster behoren tot het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de goedkeuring van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; Overwegende dat in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien was in de opmaak van het RUP Oostrozebekestraat; 

Overwegende dat dit RUP de dynamiek die momenteel plaats vindt langsheen de gewestweg moet 
bestendigen, zonder dat de ruimtelijke draagkracht hiertoe overschreden wordt; 

Gelet op de plenaire vergadering van 29 maart 2012 met de adviserende instanties; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze plenaire vergadering het plan werd aangepast; 
Overwegende dat door de omvang van de aanpassingen een nieuwe plenaire vergadering werd 

gehouden op 8 januari 2014 met de adviserende instanties; 
Overwegende dat een deel van het plangebied gelegen is in mogelijks overstromingsgevoelig gebied; 
Overwegende dat het grootste gedeelte van dit overstromingsgebied reeds bebouwd of deels verhard 

is; 
Overwegende, anderzijds, dat een klein deel van dit overstromingsgebied als bufferzone bestemd 

wordt; 
Overwegende dat in het overstromingsgebied compenserende maartregelen moeten genomen worden 

indien bestaand buffervolume verloren gaat; 
Gelet op het voorontwerp van het RUP Oostrozebekestraat, bestaande uit een plan van de bestaande 

toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige voorschriften 
opgemaakt door de West-Vlaamse intercommunale; 

Gelet op de beslissing van 11 augustus 2009 houdende de planMER-ontheffing; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 mei 2014 houdende de voorlopige vaststelling; 
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 18 juni 2014 tot 18 augustus 2014; 
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 23 september 

2014; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende de definitieve vaststelling 

van het RUP Oostrozebekestraat; 
Overwegende dat het definitief vastgesteld RUP op 15 januari 2015 ter goedkeuring aan de deputatie 

werd overgemaakt; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 2.2.15 §3 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening een 

rappelbrief werd verstuurd op 24 maart 2015; 



Gelet op de brief van de deputatie van 2 april 2015 waarin wordt voorgesteld om gebruik te maken 
van de bestuurlijke lus zoals voorzien in artikel 2.2.14 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat het aangewezen is om het voorstel van de deputatie te volgen teneinde het 
wettigheidsgebrek zoals aangehaald in het schrijven van de deputatie recht te zetten; 

Overwegende dat bijgevolg het RUP in overeenstemming zal gebracht worden met het PRS-WV en het 
GRS door bij de multifunctionele zone geen detailhandel en horeca toe te laten in hoofdbestemming, maar 
enkel toonzalen toe te laten in nevenbestemming met een maximum van 500 m² en maximum 50% van de 
oppervlakte; 

Overwegende dat bijgevolg het RUP in overeenstemming zal gebracht worden met het PRS-WV en het 
GRS door bij de niet-woonfuncties te verduidelijken dat detailhandel, horeca en kantoren moet beperkt zijn 
tot maximum 100m²; 

Overwegende dat de GECORO de adviezen en bezwaren behandeld heeft in zitting van 23 september 
2014 en een advies heeft geformuleerd over de noodzakelijke aanpassingen aan het plan en de 
voorschriften; 

Overwegende dat het College een motiveringsnota heeft opgesteld met een motivering van 
aanpassingen aan het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostrozebekestraat op basis van de 
adviezen, bezwaren en het advies van GECORO naar aanleiding van het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat de GECORO de adviezen en bezwaren behandeld heeft in zitting van 23 september 
2014 en een advies heeft geformuleerd over de noodzakelijke aanpassingen aan het plan en de 
voorschriften; 

Overwegende dat het College op 13 april 2105 een motiveringsnota heeft goedgekeurd met een 
motivering van aanpassingen aan het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostrozebekestraat op 
basis van de adviezen, bezwaren en het advies van GECORO naar aanleiding van het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat de GECORO de adviezen en bezwaren behandeld heeft in zitting van 23 september 
2014 en een advies heeft geformuleerd over de noodzakelijke aanpassingen aan het plan en de 
voorschriften; 

Overwegende dat het College op 13 april 2015 een motiveringsnota heeft goedgekeurd met een 
motivering van aanpassingen aan het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostrozebekestraat op 
basis van de adviezen, bezwaren en het advies van GECORO naar aanleiding van het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat in het ruimtelijk uitvoeringsplan een kwalitatieve inrichting van dit aaneengesloten 
gebied wordt nagestreefd waarbij differentiatie, verweving en vrijwaring van de achtergelegen open ruimte 
gebied wordt nagestreefd; 

Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende de definitieve vaststelling 

wordt ingetrokken; 

Artikel 2 – Het ontwerp van RUP Oostrozebekestraat definitief vast te stellen; 

Artikel 3 – Het dossier ter goedkeuring aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen over te maken. 

WONEN 
8.  Voorlopig vaststellen van nieuwe straatnamen naar aanleiding van een nieuwe verkaveling 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2014 voor het 

goedkeuren van de verkaveling van de familie Neirynck; 
Overwegende dat het een verkaveling betreft met 96 loten en gelegen is langs de Doelstraat, 

Korenbloemstraat en Bremstraat; 



Overwegende dat de verkaveling is opgesplitst in een noordelijk en zuidelijk gedeelte door de aanleg 
van de fietsas Doelstraat–Bruggestraat; 

Overwegende dat het verkavelingsontwerp beschikt over twee straten en drie pleinen; 
Overwegende dat de ene straat ontsluit langs de Bloemenwijk en logischerwijze ook een 

bloemennaam krijgt; 
Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld voor de noordelijk gelegen straat, met name 

‘Edelweissstraat’, verwijzend naar de in 2013 verdwenen naam voor de enige lokale school voor secundair 
onderwijs, instituut Edelweiss; 

Overwegende dat de zuidelijk gelegen straat ontsluit via de Doelstraat en geen link heeft met de 
Bloemenwijk; 

Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld voor de zuidelijke gelegen straat, met name 
‘Maandagstraat’, verwijzend naar café ‘De Maandag’ die tot heel laat in de twintigste eeuw heeft bestaan; 

Overwegende dat een uniforme naamgeving met allemaal verwante namen, nl. bloemen, niet langer 
gebruikelijk is omdat zo de straten binnen de betreffende wijk minder vlot vindbaar worden; 

Overwegende dat een contrasterende naam voor de pleinen zich opdringt; 
Overwegende dat er kan gewerkt worden met namen die gelinkt zijn met het kasteel van 

Ingelmunster; 
Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld voor het noordelijke plein, met name 

‘Robrecht De Friesplein’, genoemd naar de bouwheer van het eerste kasteel op de huidige grondvesten; 
Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld voor het centraal gelegen plein, met name 

‘Von Plothoplein’, genoemd naar de familie die het kasteel tussen 1586 en 1825 in bezit had; 
Overwegende dat de volgende naam wordt voorgesteld voor het zuidelijke plein, met name ‘De 

Montblancplein’, genoemd naar de familie die het kasteel tussen 1825 en 1989 in bezit had; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Voorgestelde straatnaamgeving, nl. Edelweissstraat, Maandagstraat, Robrecht De Friesplein, Von 

Plothoplein en De Montblancplein voorlopig vast te stellen. 

Artikel 2 – Deze beslissing voor advies voor te leggen aan de Gemeentelijke Culturele Raad. 

Artikel 3 – Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken overeenkomstig de bepalingen in het 
decreet van 28 januari 1977. 

CULTUUR 
9.  Goedkeuren van de overeenkomst met vzw Labadoux voor de organisatie van het jaarlijkse 

Labadoux-festival 

De heer Jan Defreyne, raadslid, verlaat de zitting overeenkomstig artikel 27, §1 van het gemeentedecreet. 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het 
meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat in de beleidsvisie wordt gesteld dat de gemeente en het OCMW op hun kerntaken 
moeten focussen, dat het de taak van de gemeente is om de verenigingen te ondersteunen en dat zeer 
efficiënt met de middelen moet worden omgesprongen; 

Overwegende dat dit voorstel van overeenkomst in deze context moet worden gezien; 
Gelet op het overleg tussen de gemeente en vzw Labadoux waarbij voor de periode van 2015 tot met 

2019 een afsprakenkader wordt gecreëerd met wederzijdse engagementen op financieel en organisatorisch 
vlak waarbij alle partners op hun sterkten worden uitgespeeld en die elkaar onderling aanvullen; 

Overwegende dat met deze overeenkomst de financiële middelen voorzien in het financieel 
meerjarenplan door de gemeente op de meest efficiënte wijze zullen worden ingezet; 



Overwegende dat met deze overeenkomst vzw Labadoux ten volle wordt geresponsabiliseerd voor de 
organisatie van het Labadoux-festival; 

Overwegende dat met deze overeenkomst zowel voor de gemeente Ingelmunster als voor vzw 
Labadoux een win-winsituatie wordt gecreëerd; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en vzw Labadoux wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

De heer Jan Defreyne, raadslid, neemt opnieuw deel aan de zitting. 

JEUGD 
10.  Goedkeuren van de statuten en de afsprakennota voor de organisatie van een kinder- en 

jongerenraad 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de vaststelling van de jeugdraad dat het een meerwaarde zou zijn om een orgaan op te 

richten met als doelstelling om kinderen en jongeren van 6 t.e.m. 16 jaar in onze gemeente een stem te 
geven; 

Gelet op de modaliteiten betreffende dit nieuwe orgaan die bepaald werden door een werkgroep van 
de jeugdraad en het overleg onderwijs; 

Gelet op het nieuwe statuut en de afsprakennota van de kinder- en jongerenraad; 
Gelet op de aanpassingen aan het statuut en de afsprakennota van de gemeentelijke jeugdraad; 
Overwegende dat de kinder- en jongerenraad een onderdeel zal vormen van de gemeentelijke 

jeugdraad; 
Overwegende dat het nieuwe statuut en de afsprakennota van de kinder- en jongerenraad positief 

geadviseerd werd op de jeugdraad van 12 maart 2015; 
Overwegende dat de aanpassingen aan het statuut en de afsprakennota van de gemeentelijke 

jeugdraad positief geadviseerd werden op de jeugdraad van 12 maart 2015. 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het statuut en de afsprakennota van de kinder- en jongerenraad worden goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – De aanpassingen aan het statuut en de afsprakennota van de jeugdraad worden goedgekeurd en 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 
11.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen en 

stad Izegem voor het aanleggen van een fiets- en wandelpad 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2010 houdende goedkeuring van het 

samenwerkingsprotocol over het gebiedsprogramma van de kanaalzone Roeselare-Ooigem; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, stad 

Izegem en gemeente Ingelmunster, opgesteld door de provincie West-Vlaanderen en goedgekeurd door de 
deputatie op 19 maart 2015, toegevoegd in bijlage; 

Overwegende dat de provincie sinds 2004 intensief samenwerkt in de kanaalzone met de 5 
kanaalgemeenten in het kader van het gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem; 

Overwegende dat door Izegem en Ingelmunster het project ‘uitwerken trage verbinding wandel op de 
Mandel langs het kanaal tussen Emelgem en Ingelmunster’ voor de legislatuur 2013-2018 als prioritair naar 
voor wordt geschoven; 



Overwegende dat met dit project een fiets- en wandelverbinding wordt gecreëerd langs één van de 
schaarse open en groene ruimtes langs het kanaal Roeselare-Leie; 

Overwegende dat de verbinding zal starten in Emelgem en (voorlopig) zal eindigen ter hoogte van de 
Waterstraat/Centrumbrug te Ingelmunster; 

Overwegende dat Izegem zal fungeren als aanbestedende overheid; 
Overwegende dat de aanbestedingsprocedures waartoe Izegem en Ingelmunster zich engageren los 

staan van deze overeenkomst, de provincie komt hier niet in tussen maar wordt wel op de hoogte gebracht 
van de voortgang van het project en eventuele aanbestedingen; 

Overwegende dat het gezamenlijk aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning door 
Ingelmunster wordt opgemaakt; 

Overwegende dat aan de waterwegbeheerder, Waterwegen en Zeekanaal, een toelating moet worden 
gevraagd om deze werken te mogen uitvoeren; 

Overwegende dat het aanvraagdossier voor deze toelating door Izegem en Ingelmunster samen wordt 
opgesteld en door Ingelmunster wordt ingediend; 

Overwegende dat Izegem en Ingelmunster hoofdfinancier van deze opdracht zijn en de provincie zal 
cofinancieren; 

Overwegende dat deze overeenkomst in werking treedt op de datum van ondertekening door de 
partijen en een looptijd heeft die overeenstemt met de uitvoeringstermijn van het project; 

Overwegende dat de partijen overeen komen elke communicatie omtrent de opdracht naar derden 
alleen na onderlinge goedkeuring te laten verlopen; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster € 80.000 op de meerjarenplanning heeft ter uitvoering 
van dit project; 

Overwegende dat de Provinciale ondersteuning voor het totaalproject maximum 50% van de 
projectkost bedraagt; 

Overwegende dat de inbreng van Izegem en Ingelmunster dus telkens minstens 50% van de totale 
projectkost op het eigen grondgebied bedraagt; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006, de wet van 17 juni 2013, het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en 
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 op de overheidsopdrachten; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, stad Izegem en gemeente 

Ingelmunster goed te keuren voor de trage verbinding wandel op de Mandel langs het kanaal 
Roeselare-Leie en als bijlage te voegen bij deze beslissing. 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 28 mei 2015 
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 23 maart 2015 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van wvi van 28 mei 2015; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2014 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur 
7. Benoeming van twee leden aandelen A in de regionale comités: de heer John Van Hollebeke (Tielt) en de 
heer Patrick De Klerck (Blankenberge) 
8. Benoeming twee bestuurders aandelen A: de heer Wouter Marchand (Lichtervelde) en de heer John Van 
Hollebeke (Tielt) 
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 
raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
10. 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 deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: 
met  
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, 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 algemene vergadering van wvi van 28 mei 2015 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van wvi 
van 28 mei 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van wvi van 28 
mei 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 wvi. 

 
Aangezien er geen mondelinge vragen meer worden gesteld door de raadsleden, kan de voorzitter de zitting 
beëindigen. 
 
De zitting werd afgerond om 20.40 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft  dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft 
bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens 
daar in aanzienlijke mate debet aan is;daar in aanzienlijke mate debet aan is;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een  dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een 
Veranderende Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden Veranderende Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden 
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-uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen door de energie-effi ciëntie -uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen door de energie-effi ciëntie 

met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix 
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OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat een van de prioriteiten van het communautaire Actieplan voor energie- dat een van de prioriteiten van het communautaire Actieplan voor energie-
effi ciëntie - ‘Het potentieel realiseren’, de oprichting van een «burgemeestersconvenant» effi ciëntie - ‘Het potentieel realiseren’, de oprichting van een «burgemeestersconvenant» 
is;is;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is  dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is 
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat 
multilevel governance een effectief middel is om de effi ciëntie van maatregelen tegen multilevel governance een effectief middel is om de effi ciëntie van maatregelen tegen 
klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij 
het Burgemeestersconvenant te betrekken;het Burgemeestersconvenant te betrekken;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat wij bereid zijn gehoor te geven aan de in het Handvest van Leipzig  dat wij bereid zijn gehoor te geven aan de in het Handvest van Leipzig 
betreffende Duurzame Europese Steden geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot betreffende Duurzame Europese Steden geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot 
het verhogen van de energie-effi ciëntie;het verhogen van de energie-effi ciëntie;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat wij op de hoogte zijn van het bestaan van de Aalborg Commitments,  dat wij op de hoogte zijn van het bestaan van de Aalborg Commitments, 
die aan de basis liggen van vele stedelijke duurzaamheidsprojecten en vele initiatieven in die aan de basis liggen van vele stedelijke duurzaamheidsprojecten en vele initiatieven in 
het kader van Local Agenda 21;het kader van Local Agenda 21;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden samen  dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden samen 
met de nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de met de nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de 
opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat 
de andere partijen doen;de andere partijen doen;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat steden direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten  dat steden direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten 
en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als 
gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten;gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie  dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie 
alleen kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties alleen kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties 
daartoe een bijdrage leveren;daartoe een bijdrage leveren;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij  dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij 
de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar  dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar 
energie, ter bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de energie, ter bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de 
klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de 
politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat  dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat 
stellen hun verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te stellen hun verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te 
komen;komen;

OVERWEGENDEOVERWEGENDE dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies  dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies 
helpen verminderen door het opzetten van energie-effi ciëntieprogramma’s, incl. helpen verminderen door het opzetten van energie-effi ciëntieprogramma’s, incl. 
programma’s op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit, en door het stimuleren van het programma’s op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit, en door het stimuleren van het 
gebruik van duurzame energie;gebruik van duurzame energie;



WIJ, DE BURGEMEESTERS VERBINDEN ONS ERTOE OMWIJ, DE BURGEMEESTERS VERBINDEN ONS ERTOE OM

de lat nog hoger te leggen dan de EUde lat nog hoger te leggen dan de EU en de CO
2
-uitstoot op ons grondgebied tussen nu 

en 2020 met ten mínste 20% terug te dringen; om dat doel te bereiken zijn wij bereid ons te 
committeren aan een Actieplan betreffende duurzame energie voor díe gebieden die onder 
onze bevoegdheid vallen; deze verbintenis en het actieplan zullen volgens onze respectievelijke  
procedures worden geratifi ceerd;

een emissieberekening uit te voereneen emissieberekening uit te voeren die als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het 
actieplan moet dienen;

het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 
te dienente dienen;

onze structuren aan te passenonze structuren aan te passen en het nodige personeel in te zetten om de vereiste acties te 
kunnen ondernemen;

het maatschappelijk middenveld op ons grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het het maatschappelijk middenveld op ons grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 
actieplanactieplan, d.w.z. bij het uitwerken van de noodzakelijke beleidsmaatregelen om de doelstellingen 
ervan te kunnen verwezenlijken; in alle in het Convenant vertegenwoordigde gemeenschappen 
zal een actieplan worden opgesteld, dat uiterlijk een jaar na de ondertekening van het Convenant 
bij het secretariaat zal worden ingediend;

na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te dienenminstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te dienen 
voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden;

onze ervaringen en knowhow met andere territoriale gemeenschappen te delenonze ervaringen en knowhow met andere territoriale gemeenschappen te delen;

in samenwerking met de Europese Commissie en andere stakeholders energiedagen of energiedagen of 
stedenconvenantdagen te organiserenstedenconvenantdagen te organiseren om de burgers rechtstreeks te laten profi teren van de 
voordelen en mogelijkheden die een verstandiger energiegebruik biedt, en de lokale media 
regelmatig over de uitvoering van het actieplan te informeren;

actief deel te nemen en bij te dragen, aan de jaarlijkse EU-Conferentie van Burgemeesters voor actief deel te nemen en bij te dragen, aan de jaarlijkse EU-Conferentie van Burgemeesters voor 
een Energieduurzaam Europaeen Energieduurzaam Europa;

de boodschap van het Convenant in de geijkte fora onder de aandacht te brengende boodschap van het Convenant in de geijkte fora onder de aandacht te brengen en andere 
burgemeesters aan te sporen om bij het Convenant aan te sluiten;

de beeindiging van ons lidmaatchap van het Convenant te aanvaarden als het secretariaat van de beeindiging van ons lidmaatchap van het Convenant te aanvaarden als het secretariaat van 
te voren schriftelijk heeft laten weten dat:te voren schriftelijk heeft laten weten dat:

i) een jaar na de formele ondertekening van het Convenant nog steeds geen actieplan is 
ingediend;

ii) de in het actie plan aangegeven algemene CO
2
-reductiedoelstelling niet werd gehaald 

vanwege het niet uitvoeren of onvoldoende uitvoeren van het Actieplan;

iii) in twee opeenvolgende verslagleggingsperioden geen voortgangsrapport werd ingediend;

www.eumayors.eu



WIJ, DE BURGEMEESTERS SCHAREN ONS ACHTER  WIJ, DE BURGEMEESTERS SCHAREN ONS ACHTER  

het besluit van de Europese Commissie om een mechanisme voor technische het besluit van de Europese Commissie om een mechanisme voor technische 
en promotionele ondersteuning in het leven te roepen en te fi nancierenen promotionele ondersteuning in het leven te roepen en te fi nancieren, incl. 
evaluatie- en monitoringsmechanismen en mechanismen ter bevordering van de 
uitwisseling van knowhow en de verspreiding van succesvolle maatregelen, een en 
ander binnen de grenzen van onze fi nanciële mogelijkheden;

de rol van de Europese Commissie om de coördinatie van de EU-Conferentie van de rol van de Europese Commissie om de coördinatie van de EU-Conferentie van 
Burgemeesters voor een Energieduurzaam Europa op zich te nemen ;Burgemeesters voor een Energieduurzaam Europa op zich te nemen ;

het voornemen van de Europese Commissie om de uitwisseling van ervaringen het voornemen van de Europese Commissie om de uitwisseling van ervaringen 
tussen de deelnemende gebieden te vergemakkelijken en om richtsnoeren en tussen de deelnemende gebieden te vergemakkelijken en om richtsnoeren en 
een lijst van referentievoorbeelden op te stellen, en met bestaande activiteiten en een lijst van referentievoorbeelden op te stellen, en met bestaande activiteiten en 
netwerken die de rol van lokale overheden op het gebied van klimaatbescherming netwerken die de rol van lokale overheden op het gebied van klimaatbescherming 
ondersteunen, te combineren. Wij dringen erop aan dat deze referentievoorbeelden ondersteunen, te combineren. Wij dringen erop aan dat deze referentievoorbeelden 
een integrerend deel van dit Convenant vormen en in de bijlage moeten worden een integrerend deel van dit Convenant vormen en in de bijlage moeten worden 
vermeld ;vermeld ;

het voornemen van de Europese Commissie om de deelnemende steden te het voornemen van de Europese Commissie om de deelnemende steden te 
erkennen als ‘energieduurzame Europese stad’erkennen als ‘energieduurzame Europese stad’ en allerlei initiatieven te nemen 
om deze steden in de schijnwerpers te zetten, zoals b.v. het ontwerpen van een 
speciaal logo;

de krachtige steun van het Comité van de Regio’sde krachtige steun van het Comité van de Regio’s, en daarmee ook van de Europese 
lokale en regionale overheden, voor dit Convenant en de doelstellingen ervan;

de hulp die vele lidstaten, regio’s, provincies, grote steden en andere institutionele de hulp die vele lidstaten, regio’s, provincies, grote steden en andere institutionele 
pleitbezorgers van dit Convenant aanbiedenpleitbezorgers van dit Convenant aanbieden om kleinere steden en gemeenten te 
helpen aan de bepalingen van het Convenant te voldoen;

  

WIJ, DE BURGEMEESTERS VERZOEKENWIJ, DE BURGEMEESTERS VERZOEKEN

de Europese Commissie en de nationale overhedende Europese Commissie en de nationale overheden coherente ondersteunings-  coherente ondersteunings- 
en samenwerkingsstructuren opzetten om de ondertekenaars van dit Convenant te en samenwerkingsstructuren opzetten om de ondertekenaars van dit Convenant te 
helpen bij de uitvoering van hun actieplannen;helpen bij de uitvoering van hun actieplannen;

de Europese Commissie en de nationale overhedende Europese Commissie en de nationale overheden in hun respectieve begeleidende  in hun respectieve begeleidende 
programma’s een centrale plaats in te ruimen voor de in dit Convenant genoemde programma’s een centrale plaats in te ruimen voor de in dit Convenant genoemde 
activiteiten en de steden te informeren over en betrekken bij de voorbereiding activiteiten en de steden te informeren over en betrekken bij de voorbereiding 
van beleidsmaatregelen en fi nanciële regelingen ten behoeve van het lokale van beleidsmaatregelen en fi nanciële regelingen ten behoeve van het lokale 
bestuursniveau voorzover die binnen de werkingssfeer van dit Convenant liggen;bestuursniveau voorzover die binnen de werkingssfeer van dit Convenant liggen;

de Europese Commissiede Europese Commissie met de fi nanciële sector te onderhandelen over de  met de fi nanciële sector te onderhandelen over de 
invoering van fi nanciële regelingen die de uitvoering van de actieplannen mogelijk invoering van fi nanciële regelingen die de uitvoering van de actieplannen mogelijk 
helpen maken;helpen maken;

de nationale overhedende nationale overheden om de lokale en regionale overheden te betrekken bij de  om de lokale en regionale overheden te betrekken bij de 
voorbereiding en uitvoering van de nationale actieplannen ter bevordering van de voorbereiding en uitvoering van de nationale actieplannen ter bevordering van de 
energie-effi ciëntie en het gebruik van duurzame energie;energie-effi ciëntie en het gebruik van duurzame energie;

de Europese Commissie en de nationale overhedende Europese Commissie en de nationale overheden om ons de nodige ondersteuning  om ons de nodige ondersteuning 
te geven bij de uitvoering van onze actieplannen, conform de reeds overeengekomen te geven bij de uitvoering van onze actieplannen, conform de reeds overeengekomen 
beginselen, regels en procedures en eventuele toekomstige wereldwijde afspraken, beginselen, regels en procedures en eventuele toekomstige wereldwijde afspraken, 
met name in het kader van het Raamverdrag klimaatverandering van de Verenigde met name in het kader van het Raamverdrag klimaatverandering van de Verenigde 
Naties; onze actieve bijdrage aan het terugdringen van de CONaties; onze actieve bijdrage aan het terugdringen van de CO

2
-uitstoot kan -uitstoot kan 

uiteindelijk resulteren in een ambitieuzere mondiale doelstelling;uiteindelijk resulteren in een ambitieuzere mondiale doelstelling;

ALLE LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN OM ZICH BIJ DIT CONVENANT AAN ALLE LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN OM ZICH BIJ DIT CONVENANT AAN 
TE SLUITEN, EN ALLE BELANGRIJKE STAKEHOLDERS OM HUN BIJDRAGE AAN TE SLUITEN, EN ALLE BELANGRIJKE STAKEHOLDERS OM HUN BIJDRAGE AAN 
HET CONVENANT TE FORMALISEREN.HET CONVENANT TE FORMALISEREN.



BIJLAGENBIJLAGEN

1. Rol van de lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid  1. Rol van de lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid  

Lokale en regionale overheden hebben tal van mogelijkheden om de energie-effi ciëntie te helpen Lokale en regionale overheden hebben tal van mogelijkheden om de energie-effi ciëntie te helpen 
verbeteren en om duurzame energieprojecten op te zetten en andere energiegerelateerde initiatieven verbeteren en om duurzame energieprojecten op te zetten en andere energiegerelateerde initiatieven 
te nemen.  te nemen.  

• Als consument en dienstverlener

Lokale overheden verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie, o.m. voor de verwarming en verlichting 
van hun talrijke gebouwen. Met behulp van energiebesparingsprogramma’s kan het energieverbruik van 
openbare gebouwen fors worden teruggedrongen.

Lokale en regionale overheden zijn leveranciers van energie-intensieve diensten, zoals openbaar 
vervoer en straatverlichting. Ook op dat vlak is er ruimte voor verbetering. Als deze diensten worden 
uitbesteed, kunnen in de aanbestedings- of dienstverleningscontracten specifi eke bepalingen worden 
opgenomen om het energieverbruik terug te dringen.

• Als planner, ontwikkelaar en regelgever

De meeste lokale en regionale overheden zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening en de organisatie van 
het vervoerssysteem. Een adequaat planologisch beleid, b.v. een beleid dat erop gericht is het uitdijen 
van steden tegen te gaan, kan het energieverbruik in de vervoerssector helpen verminderen.

Lokale en regionale overheden spelen vaak een regelgevende rol, b.v. door energieprestatienormen 
vast te stellen of te bepalen dat in nieuwe gebouwen gebruik moet worden gemaakt van duurzame 
energiebronnen.  

• Als adviseur, stimulator en voorbeeld

Lokale en regionale overheden kunnen burgers, bedrijven en andere lokale stakeholders informeren 
over en aansporen tot een effi ciënter energiegebruik. Bewustmakingscampagnes spelen een 
belangrijke rol als men wil bereiken dat maatregelen voor een duurzaam energiegebruik door de hele 
samenleving worden gedragen. Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor projecten op het vlak 
van het gebruik van duurzame energie en energiebesparing, want zij zullen het geleerde ook buiten de 
school toepassen. Belangrijk is ook dat de overheden zelf het voorbeeld geven waar het gaat om het 
gebruik van duurzame energie.

• Als producent en leverancier

Lokale en regionale overheden kunnen decentrale energieopwekking en het gebruik van duurzame 
energie stimuleren. Stadsverwarming op basis van door biomassa gevoede WKK-systemen is daar een 
goed voorbeeld van. Ook kunnen zij door het verlenen van subsidies de burgers aansporen om over te 
schakelen op het gebruik van duurzame energie.

2. Benchmarks van voortreffelijkheid2. Benchmarks van voortreffelijkheid

Met benchmarks van voortreffelijkheid wordt bedoeld: initiatieven en programma’s die wereldwijd als 
voorbeeld van een succesvolle toepassing van ontwikkelingsconcepten op het vlak van duurzaam 
energiegebruik in een stedelijke context kunnen dienen. Deelnemers aan dergelijke initiatieven of 
programma’s verklaren via dit Convenant dat zij bereid zijn om hun ervaring te delen en andere steden 
te helpen bij het toepassen – indien mogelijk en wenselijk – van soortgelijke methoden. Zij verbinden 
zich ertoe de overdracht van knowhow te vergemakkelijken door informatie (incl. richtsnoeren) te 
verspreiden, deel te nemen aan door ondertekenaars van dit Convenant georganiseerde evenementen 
en, in het algemeen, permanent met het Convenant samen te werken. 

3. Ondersteunende structuren3. Ondersteunende structuren

Het Convenant staat open voor alle Europese steden, ongeacht hun omvang. Kleinere steden die niet 
over de middelen beschikken om een emissieberekening uit te voeren of een actieplan op te stellen, 
moeten de nodige ondersteuning krijgen van regio’s, graafschappen, provincies, agglomeraties, NUTS 
III-regio’s of grotere steden. Deze ondersteunende structuren zullen door de Europese Commissie 
uitdrukkelijk worden erkend als belangrijke actoren binnen het Convenant. Hun betrokkenheid in het 
Convenant, evenals de specifi eke condities voor zo’n betrokkenheid, zoals de bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten, zal nauwkeurig in een speciale overeenkomst worden uitgeschreven.



Voor een groep van ondertekenaars die zich collectief engageren om de 20% 
CO2 reductiedoelstelling te behalen (optie 2) 

 
Ik, [naam van de burgemeester of andere gemachtigde vertegenwoordiger], [burgemeester 

of functie] van [naam van de gemeente/regio/territoriale eenheid] deel u hierbij mee dat [de 

gemeenteraad of een gelijkwaardig besluitvormingsorgaan] tijdens de vergadering van 

[datum] heeft besloten om [mij / de wettelijke vertegenwoordiger: burgemeester, voorzitter 

enz] te machtigen om toe te treden tot het Convenant met burgemeesters als deel van de 

zogenaamde groep [Naam van de groep van ondertekenaars],samengesteld uit [Naam van 

de andere lokale autoriteiten die deel uitmaken van de groep], met volledige kennis van alle 

bijbehorende verbintenissen, met name: 

 

 Om gezamenlijk verder te gaan dan de doelstellingen die de EU zich voor 2020 heeft 

gesteld door de CO2-emissies op het collectieve grondgebied van de hele groep met 

minstens 20% terug te dringen; 

 binnen één jaar na de bovenvermelde datum een gezamenlijk actieplan voor duurzame 

energie opstellen, inclusief een basisinventaris van emissies, waarin wordt uiteengezet 

hoe de doelstellingen zullen worden bereikt; 

 minstens om de twee jaar na de opstelling van het actieplan een gezamenlijk 

uitvoeringsverslag indienen met het oog op de beoordeling, monitoring en controle van het 

actieplan; 

 in samenwerking met de Europese Commissie en andere belanghebbenden energiedagen 

organiseren, waardoor burgers rechtstreeks de kansen en voordelen van intelligenter 

energiegebruik kunnen leren kennen, en de lokale media regelmatig op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen met betrekking tot het actieplan; 

 de jaarlijkse EU-burgermeestersconferentie bijwonen en er een bijdrage toe leveren. 

 

[Naam en volledig adres van de gemeente/regio/territoriale eenheid] 

[Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon] 

[datum],                                                                   [HANDTEKENING] 

     

ADHESION FORM 



 

 

Oostrozebekestraat 4  - 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be 
 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

 
Tussen de ondergetekenden, 
Het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Kurt Windels, burgemeester, en de heer 
ir. Dominik Ronse, gemeentesecretaris, met als adres Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, handelend in 
naam en voor rekening van het gemeentebestuur, verder het gemeentebestuur genoemd; 
en 
Labadoux vzw, met maatschappelijke zetel Oudstrijdersstraat 16, 8770 Ingelmunster, vertegenwoordigd door de 
heer Carl Windels, festivalorganisator, handelend in naam en voor rekening van de vereniging overeenkomstig de 
statuten, verder de organisator genoemd, 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1. Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst gaat in op 22 april 2015 en loopt tot en met 31 december 2019. 
In het geval een verderzetting van deze overeenkomst aan de orde is, worden tussen beide partijen 
onderhandelingen gevoerd vanaf 1 januari 2019 met de bedoeling een akkoord voor verderzetting van deze 
overeenkomst te bekomen tegen 30 juni 2019. 
 
Artikel 2. Onderwerp 

Onderwerp van deze overeenkomst is het Labadoux-festival, dat elk jaar plaats vindt tijdens het eerste volle 
weekend van mei. 
 
Artikel 3. Gemeentelijke engagementen 

§ 1 – Het gemeentebestuur betaalt aan de organisator een exploitatietoelage. 
In de jaren 2015 tot en met 2019 wordt telkens een exploitatietoelage van € 20.000 voorzien. Deze toelage wordt 
telkens uitbetaald in maart aan de hand van een schuldvordering in te dienen door de organisator. 
§ 2 – Festivalweide 
Tijdens het festival stelt het gemeenbestuur de festivalweide ter beschikking aan de organisator, behoudens 
overmacht. 
§ 3 – Communicatie 
De organisator kan rekenen op ondersteuning inzake communicatie rond het evenement via de kanalen waar de 
gemeente gebruik van maakt. 
§ 4 – Logistieke ondersteuning 
De organisatie kan rekenen op de logistieke ondersteuning vanuit de gemeentelijke technische dienst voor de 
opbouw en afbraak van het festival. De organisatie dient al het materiaal minstens een maand op voorhand aan te 
vragen bij de dienst grondgebied. 
 
Artikel 4. De engagementen van de organisator 

§ 1 – Communicatie 
De organisator voorziet op de festivalweide een aantal plaatsen waar het logo van de gemeente kan worden 
aangebracht. De gemeente levert dit logo op een drager naar keuze. Daarnaast wordt in de communicatie van 
Labadoux het logo van Ingelmunster opgenomen. 
§ 2 – Tickets 
De organisator schenkt tickets aan het gemeentebestuur, volgens het aantal dat nodig is na interne rondvraag, 
met een maximum van: 

- Weekend VIP: max. 18 
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- Dag VIP: max. 42 
Daarnaast worden er ook nog 40 VIP-dagtickets uitgedeeld aan de personeelsleden via een tombola. Eén VIP-
dagticket kan, indien nodig, omgeruild worden tegen 2 terreintickets.  
 
Artikel 5. Opbrengsten 

§ 1 – De opbrengsten die tijdens het festival gegenereerd worden, gaan integraal naar de organisator. 
 
Artikel 6. Modaliteiten voor opzeg of beëindiging van deze overeenkomst 

§ 1 – Het gemeentebestuur kan deze overeenkomst via aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang 
beëindigen als de organisator in ernstige gebreke blijft. Voorafgaand dient een verzoeningsoverleg plaats te vinden 
waarbij de organisator gewezen wordt op de tekortkomingen en de mogelijkheid krijgt om dit op korte termijn 
recht te zetten. Het gemeentebestuur kan deze overeenkomst beëindigen met ingang van een volgend 
voorbereidingsjaar indien de organisator zijn engagementen niet nakomt. 

§ 2 – De organisator kan deze overeenkomst verbreken indien het gemeentebestuur hiervan in kennis wordt 
gesteld voor 1 november met ingang op 1 januari van het daaropvolgend boekjaar. 



STATUUT EN AFSPRAKENNOTA VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD 
‐ INGELMUNSTER – 

 
1/ STATUUT 
 
a/ Doelstellingen 

 
Artikel 1 
De  gemeentelijke jeugdraad behartigt als onafhankelijk adviesorgaan de belangen van alle kinderen en 
jongeren in de gemeente. De leeftijd van de doelgroep is vastgesteld op max. 25 jaar. 
 
Artikel 2 
De  jeugdraad zal initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de doelgroep 
en het gemeentebestuur te bevorderen en te coördineren. 
 
Artikel 3 
De jeugdraad zal zich engageren om culturele, sociale, vormende en ontspannende  activiteiten voor de 
doelgroep te organiseren of te ondersteunen. 
 
b/ Structuur 
 
Artikel 4 
De jeugdraad is samengesteld uit de algemene vergadering en het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 5 
De kinder‐ en jongerenraad is een onderdeel van de jeugdraad met een eigen statuut en afsprakennota. (cfr. 
Statuut en afsprakennota van de gemeentelijke kinder‐ en jongerenraad.) 
 
Artikel 6 
Naar aanleiding van het uitwerken van een bepaalde activiteit of thema kan binnen de jeugdraad een 
werkgroep opgericht worden. Deze werkgroep kan uitgebreid worden met deskundigen. 
De werkgroep brengt verslag uit op de algemene vergadering. 
 
c/ Algemene vergadering 
 
Artikel 7 
De algemene vergadering is een open vergadering samengesteld uit leden, en waarnemers, de schepen van 
jeugd en de jeugdconsulent. 
 
1° leden: afgevaardigden van erkende jeugdwerkinitiatieven en individuele jongeren; 
2° waarnemers: uitgenodigde experten, …; 
3° schepen bevoegd voor jeugd & jeugdconsulent. 

 
Artikel 8 
Leden hebben spreekrecht, stemrecht en mogen agendapunten aanbrengen. 
 
Waarnemers hebben geen stemrecht, noch het recht agendapunten aan te brengen. 
Indien de leden van de jeugdraad daar mee instemmen, kan aan waarnemers spreekrecht worden toegekend. 
 
De schepen bevoegd voor jeugd en de jeugdconsulent hebben zowel spreekrecht als het recht agendapunten 
aan te brengen. Ze hebben geen stemrecht. 
 
Artikel 9 
Elk erkend jeugdwerkinitiatief wijst in volle vrijheid maximaal twee leden aan. 
Dit wordt vastgelegd tijdens de eerste vergadering van het werkjaar en kan gewijzigd worden mits goedkeuring 
van het dagelijks bestuur. 
Afgevaardigden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 



1° ze moeten lid zijn van, en actief betrokken zijn bij het jeugdwerkinitiatief dat ze vertegenwoordigen; 
2° ze mogen niet meer dan één jeugdwerkinitiatief vertegenwoordigen; 
3° een lid van de algemene vergadering kan bij afwezigheid een schriftelijke volmacht geven aan een derde. 
 
Individuele jongeren moeten vooraleer ze lid kunnen worden eerst gecoöpteerd worden door de jeugdraad. 
De som van het aantal individuele jongeren kan nooit meer zijn dan dat van de afgevaardigden van de 
jeugdwerkinitiatieven. 
 
Artikel 10 
De duur van een mandaat van iemand van de algemene vergadering bedraagt 1 jaar. 
 
Artikel 11 
De algemene vergadering kan een geldig advies uitbrengen als minimaal de helft van de leden aanwezig zijn. 
Voor de wijziging van het statuut en het subsidiereglement moeten 2/3 van de leden aanwezig zijn. De 
wijzigingen moeten vooraf vermeld worden op de agenda van de uitnodiging. 
 
c/ Dagelijks bestuur 
 
Artikel 12 
Elk lid van de algemene vergadering kan zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur, dat minstens uit 
voorzitter, secretaris en schatbewaarder bestaat. Deze functies kunnen uitgebreid worden met de functie van 
ondervoorzitter. Leden van het dagelijks bestuur kunnen zich na afloop van hun mandaat opnieuw kandidaat 
stellen. 
De kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden op de laatste algemene vergadering van het werkjaar 
waarin de mandaten ten einde lopen. 
Op de eerste algemene vergadering van het werkjaar dat daarop volgt vindt de verkiezing plaats. 
De verkozen leden voor het dagelijks bestuur verdelen onderling de verschillende functies. 
 
Artikel 13 
Het dagelijks bestuur zal minstens 4 maal per jaar samenkomen. 
 
Artikel 14 
Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren alle handelingen die verband houden met de missie 
van de jeugdraad, en niet expliciet de bevoegdheid uitmaken van de algemene vergadering. 
Het dagelijks bestuur staat in voor de voorbereiding van de algemene vergaderingen. 
 
Bij een stemming op de algemene vergadering kan het dagelijks bestuur zich op vrijwillige basis onthouden. 
Enkel indien de stemming op een ex aequo uitdraait kan het dagelijks bestuur vervolgens beslissen om één 
doorslaggevende stem te geven. 
 
Artikel 15 
De duur van de mandaten van het dagelijks bestuur bedraagt drie jaar.  
Het mandaat kan vroegtijdig worden stopgezet. Het ontslag moet kenbaar gemaakt worden aan het dagelijks 
bestuur en dat minimaal drie weken voor de datum van de eerstvolgende jeugdraad met een omschrijving van 
de reden voor ontslag. 
 
Het ontslag wordt meegedeeld op de eerste jeugdraad die volgt na het ontvangen van het ontslag door het 
dagelijks bestuur. 
De algemene vergadering krijgt vanaf de datum van de mededeling minimaal één maand de tijd om iemand uit 
de algemene vergadering te verkiezen voor de vacante functie. 
 
 
 
 
 
 
 



2/ AFSPRAKENNOTA 
 

Artikel 16 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de jeugdraad betrekken bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. 
 
Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve 
besluitvorming in deze organen de gemeentelijke jeugdraad om advies zal vragen over alle aangelegenheden 
die te maken hebben met het jeugdbeleid. 
Deze adviesvraag slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden, als op alle welzijnsaspecten van kinderen en 
jongeren in de gemeente. 
 
Daarnaast kan de jeugdraad over alle andere beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er jeugdbelangen in het 
geding zijn, op eigen initiatief een advies uitbrengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad zal de jeugdraad 
geraadpleegd worden over de beleidsintenties en de begrotingsposten voor het volgende jaar op de voor hen 
van toepassing zijnde domeinen. 
 
Artikel 17 
De jeugdraad zal als doorgeefluik dienen voor de kinder‐ en jongerenraad als het gaat om het vragen of 
spontaan geven van adviezen. De jeugdraad zal ook telkens het antwoord van het college van burgemeester en 
schepenen terugkoppelen naar de kinder‐ en jongerenraad. (cfr. Statuut en afsprakennota van de gemeentelijke 

kinder‐ en jongerenraad. – art. 8) 
 
Artikel 18 
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met:  
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 
2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden; 
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur. 

 
Het gemeentebestuur zal de jeugdraad steeds minimaal een termijn van één maand geven, te rekenen vanaf 
de datum van de eerstvolgende jeugdraad, na aankomst van de adviesvraag bij het dagelijks bestuur.  
 
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn 
gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen jeugdraad en gemeentebestuur kan de termijn ook 
verlengd worden. 
 
Artikel 19 
De jeugdraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de 
adviezen melding maken van: 
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 

geconsulteerd werden ; 
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 
3. duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad. 
 
Artikel 20 
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van maximaal één maand, te rekenen vanaf de datum dat het 
advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan 
de jeugdraad . Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur 
binnen de maand die daarop volgt een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog 
verder moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de jeugdraad zal bezorgd 
worden. 
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten. 
 
 



Artikel 21 
Wanneer de jeugdraad  op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie opvragen 
aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er 
wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de erkende adviesraad zullen 
binnen de 14 dagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de 
wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen. 
 
Artikel 22 
Om de adviesfunctie van de jeugdraad mogelijk te maken zal het gemeentebestuur steeds de agenda en het 
verslag van de gemeenteraad bezorgen. 

 
Artikel 23 
Het gemeentebestuur zal de jeugdraad ondersteunen door:  
1. op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De 
controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen; 
2. administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen alsook door een 
ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen. 
 
3/ SLOTBEPALINGEN STATUUT EN AFSPRAKENNOTA 
 
Artikel 24 
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers kunnen: 
‐ geen deel hebben in het vermogen van de organisatie; 
‐ geen recht hebben op een aandeel in de behaalde winsten; 
‐ geen opbrengsten halen uit de organisatie waardoor zij zich individueel verrijken; 
‐ bij uittreding, uitsluiting of overlijden nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of 
gedane inbrengen. 
 
Artikel 25 
Bij ontbinding van de jeugdraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan het gemeentebestuur en moeten 
de goederen, om welke reden ook, worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de organisatie en 
mogen deze niet worden uitgekeerd aan de leden. 
 
Artikel 26 
De jeugdraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn samenstelling, statuut, 
afsprakennota en de eventuele latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.  
Het statuut en de afsprakennota treden in werking vanaf het moment dat ze worden goedgekeurd op de 
gemeenteraad. 
 



STATUUT EN AFSPRAKENNOTA VAN DE GEMEENTELIJKE 
KINDER‐ EN JONGERENRAAD 

‐ INGELMUNSTER – 
 
1/ STATUUT 
 
a/ Doelstellingen 

 
Artikel 1 
De gemeentelijke kinder‐ en jongerenraad behartigt als onderdeel van de jeugdraad de belangen van alle 
kinderen en jongeren in de gemeente. De leeftijd van de doelgroep is vastgesteld op max. 16 jaar. 
 
b/ Structuur 
 
Artikel 2 
De bijeenkomsten van de kinder‐ en jongerenraad zijn open vergaderingen, samengesteld uit leden , 
waarnemers, de schepen van jeugd, de schepen van onderwijs, een afgevaardigde van de jeugdraad en de 
jeugdconsulent. 
 
1° leden: voorzitter, afgevaardigden van erkende Ingelmunsterse scholen; 
2° waarnemers: uitgenodigde experten, … 
3° schepen van jeugd, schepen van onderwijs, jeugdconsulent, afgevaardigde jeugdraad 

 
Artikel 3 
Leden hebben spreekrecht, stemrecht en mogen agendapunten aanbrengen. 
 
Waarnemers hebben geen stemrecht, noch het recht agendapunten aan te brengen. 
Indien de leden van de kinder‐ en jongerenraad daar mee instemmen, kan aan waarnemers spreekrecht 
worden toegekend. 
 
De schepenen bevoegd voor jeugd en onderwijs, de jeugdconsulent en de afgevaardigde van de jeugdraad 
hebben zowel spreekrecht als het recht agendapunten aan te brengen. Ze hebben geen stemrecht. 
 
Artikel 4 
Elke erkende basisschool wijst in volle vrijheid maximaal twee leerlingen uit de derde graad aan. 
Elke erkende secundaire school wijst in volle vrijheid maximaal twee leerlingen uit de eerste graad aan. 
Een lid van de algemene vergadering kan bij afwezigheid een schriftelijke volmacht geven aan een derde. 
 
Individuele jongeren moeten vooraleer ze lid kunnen worden eerst gecoöpteerd worden door de kinder‐ en 
jongerenraad. 
De som van het aantal individuele kinderen en jongeren kan nooit meer zijn dan dat van de afgevaardigden van 
de Ingelmunsterse scholen. 
 
Artikel 5 
De bijeenkomsten van de raad worden geleid door de voorzitter. 
Dit wordt vastgelegd door de leden tijdens de eerste vergadering van het werkjaar. 
De voorwaarde voor het voorzitterschap is, afkomstig zijn van een secundaire school. 
 
Artikel 6 
De duur van een mandaat bedraagt 1 werkjaar en loopt van september t.e.m. juni van het jaar dat daarop 
volgt. 
 
 
 
 



2/ AFSPRAKENNOTA 
 

Artikel 8 
De jeugdraad zal de gemeentelijke kinder‐ en jongerenraad om advies  vragen over alle aangelegenheden die 
te maken hebben met het jeugdbeleid en van toepassing zijn op de doelgroep van kinderen en jongeren tot 
max. 16 jaar. 
De jeugdraad zal het antwoord van het college van burgemeester en schepenen terugkoppelen naar de kinder‐ 
en jongerenraad. 
 
Daarnaast kan de kinder‐ en jongerenraad via de jeugdraad over alle andere beleidsdossiers waarvan zij vindt 
dat er jeugdbelangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uitbrengen aan de gemeenteraad of het 
college van burgemeester en schepenen. Antwoord op het advies verloopt via een terugkoppeling vanuit de 
jeugdraad. 
 
Artikel 9 
De kinder‐ en jongerenraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het dagelijks 
bestuur van de gemeentelijke jeugdraad en in de adviezen melding maken van: 
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 

geconsulteerd werden ; 
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 
3. duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad. 
 
Het dagelijks bestuur van de gemeentelijke jeugdraad is verplicht dit advies te bezorgen aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 10 
Wanneer de kinder‐ en jongerenraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan die steeds 
informatie opvragen via de jeugdraad (cfr. Artikel 19 in Statuut Gemeentelijke Jeugdraad). 
 
Artikel 11 
De jeugdraad zorgt voor de financiering van de kinder‐ en jongerenraad. 
 
Het gemeentebestuur zal de kinder‐ en jongerenraad ondersteunen door administratieve en logistieke 
ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen alsook door een ambtenaar ter beschikking te 
stellen voor het bijwonen van de vergaderingen. 
 
3/ SLOTBEPALINGEN STATUUT EN AFSPRAKENNOTA 
 
Artikel 12 
De kinder‐ en jongerenraad vraagt zijn erkenning aan het college van burgemeester en schepenen en legt 
daartoe zijn statuut, afsprakennota en de eventuele latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.  
Het statuut en de afsprakennota treden in werking vanaf het moment dat ze worden goedgekeurd door de 
jeugdraad en het college van burgemeester en schepenen. 
 
















