
 Gemeenteraad 
Zitting van 28 augustus 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, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, 
Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Koen Depreiter: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Filip Blanckaert: raadslid 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

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 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 
2.  Kennis nemen van de aanstelling van rechtswege van de algemeen directeur 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikel 581 tot 

en met 589; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2018 houdende open verklaren van het ambt 

van algemeen directeur met oproep tot het indienen van kandidaturen;  
Gelet op de oproep tot kandidaturen lopende van 29 mei 2018 tot 28 juni 2018, gericht aan de 

huidige titularissen van de ambten van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2018 houdende 

onderzoeken van de ontvankelijkheid van de ingediende kandidatuur voor de functie van Algemeen directeur 
en het aanvaarden ervan; 

Overwegende dat de aanstelling van rechtswege gebeurt volgend op deze beslissing; 
NEEMT KENNIS 

28 augustus 2018 - blz. 1/7

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 33 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 1503-6453-9724-3615 op www.verifieer.be.



Van de aanstelling van rechtswege tot algemeen directeur van de heer Dominik Ronse met ingang van 30 
juni 2018. 
3.  Kennis nemen van de aanstelling van rechtswege van de financieel directeur 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikel 581 tot 

en met 589; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2018 houdende open verklaren van het ambt 

van financieel directeur met oproep tot het indienen van kandidaturen; 
Gelet op de oproep tot kandidaturen lopende van 29 mei 2018 tot 28 juni 2018, gericht aan de 

huidige titularissen van de ambten van financieel beheerder; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2018 houdende 

onderzoeken van de ontvankelijkheid van de ingediende kandidatuur voor de functie van Financieel directeur 
en het aanvaarden ervan; 

Overwegende dat de aanstelling van rechtswege gebeurt volgend op deze beslissing; 
NEEMT KENNIS 
Van de aanstelling van rechtswege tot financieel directeur van mevrouw Tine Dhont met ingang van 30 juni 
2018. 

Beslissingen 

FACILITY 
4.  Goedkeuren van een addendum aan de kaderovereenkomst met de distributienetbeheerder 

in verband met de energiediensten voor lokale besturen (EDLB) 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2010 betreffende de goedkeuring van de 

kaderovereenkomst met de distributienetbeheerder met het oog op het leveren van 
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; 

Overwegende dat deze overeenkomst afliep op 1 juni 2018; 
Overwegende dat de gemeente in de voorbije jaren meermaals beroep heeft gedaan op de 

energiediensten voor stookplaatsrenovatie, plaatsen zonnepanelen, aankoop CNG-voertuigen, enzovoort; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om deze overeenkomst door middel van een addendum te 

verlengen tot 1 april 2019 zodat de gemeente nog verder beroep kan doen op de aangeboden 
energiediensten voor lokale besturen; 

Gelet op het addendum ‘Verlenging kaderovereenkomst met de netbeheerder’; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het addendum ‘verlenging kaderovereenkomst met de netbeheerder’ goed te keuren en als 

bijlage te voegen bij deze beslissing. 

WONEN 
5.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor 

de uitvoering van het lokaal project klimaat 'Ingelmunster Benoveert' met projectnummer 
2017_11 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2015 waarbij de ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant wordt goedgekeurd als deel van de groep ‘Klimaatoverleg Midwest’ die 
samengesteld is uit de gemeenten Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en 
Wingene; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 waarbij het gezamenlijk duurzaam 
energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest wordt goedgekeurd; 

Gelet op de lopende en geplande individuele acties rond renovatie van woningen (acties onder 2.4 van 
het duurzaam energieactieplan); dat de gemeente de CO2-uitstoot wenst te reduceren door de inwoners aan 
te moedigen om hun woning energetisch te renoveren; dat de gemeente zowel wenst in te zetten op 
samenwerking, kennisdeling, ontzorging, financieringsoplossingen en sensibilisering om dit te bereiken; 

Gelet op het besluit van de deputatie van West-Vlaanderen van 18 mei 2017 houdende goedkeuring 
van het ondersteunen van lokale projecten klimaat; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2017 om 
het subsidieaanvraagdossier ‘Ingelmunster Benoveert – pilootproject voor kwetsbare gezinnen’ goed te 
keuren en in te dienen bij de provincie; 

Overwegende dat de subsidieaanvraag begin december 2017 positief werd beoordeeld door de 
provincie; dat gezien de aanpak en de doelgroep werd beslist om het project te ondersteunen met middelen 
voor woonbeleid; dat eveneens werd beslist om de officiële samenwerkingsovereenkomst pas te 
ondertekenen nadat de woningen en de geplande renovaties vastlagen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 waarbij het gemeentelijk 
reglement tot toekenning van een premie voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader 
van het project ‘Ingelmunster Benoveert’ werd goedgekeurd; 

Overwegende dat subsidieaanvragen voor het project ‘Ingelmunster Benoveert – pilootproject voor 
kwetsbare gezinnen’ konden ingediend worden tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de uitvoering van het 
project ‘Ingelmunster Benoveert’ in bijlage; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering van het 

lokaal project klimaat ‘Ingelmunster Benoveert’ met volgnummer 2017_11 wordt goedgekeurd en 
als bijlage gevoegd bij deze overeenkomst. 

VEILIGHEID 
6.  Goedkeuren van een politieverordening naar aanleiding van werken met torenkranen en 

mobiele kranen boven en in de dichte nabijheid van publiek toegankelijke zones waarbij 
een evacuatie noodzakelijk is 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 119, 119bis en 135 §2; 
Gelet op het Algemeen Politiereglement van de gemeente Ingelmunster; 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 

gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, artikel 21 en 22; 
Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de Nieuwe 
Gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
koninklijke besluiten tol uitvoering van deze wet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer; 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, artikel 7 §2, 10 tot oprichting van de 
Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPUA van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse 

Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 
Gelet op de omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 

aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis 

van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
Overwegende dat de werken aan de Centrumbrug dermate gevorderd zijn dat men kan overgaan tot 

de montage van de brugonderdelen; 
Overwegende dat de start van de montage van de stalen brugonderdelen voorzien is voor 28 

augustus 2018; 
Overwegende dat de afwerking van de montage wordt gepland voor het weekend van 22 en 23 

september 2018; 
Overwegende dat de montage 7 fases kent die elk één of meerdere dagen duren; 

 
Overwegende dat hoofdzakelijk felle wind een spelbreker kan zijn en de montage kan bemoeilijken; 
Overwegende dat, in het geval de windsnelheid boven een bepaalde grens gaat, de werken 

opgeschort worden; 
Overwegende dat aldus de voorziene planning vertraging kan oplopen; 
Overwegende dat de montage met torenkranen bepaalde risico’s en gevaren met zich mee kan 

brengen; 
Overwegende dat de gevaren die kunnen optreden tijdens de werkzaamheden worden vastgelegd in 

een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van een bouwproject via het V&G plan; 
Overwegende dat in de voorbereidingsfase beslissingen zijn genomen over de te gebruiken 

materialen, hulpmiddelen, gereedschappen, materieel en de werkmethoden; 
Overwegende dat er veiligheidsmaatregelen zijn gepland om de gevaren in de uitvoeringsfase zoveel 

mogelijk te beperken of te voorkomen; 
Overwegende dat een belangrijk onderdeel van het montageproces het horizontaal en verticaal 

transport is en daarom tijdens alle fasen geanalyseerd en gecoördineerd behoort te worden via deze 
politieverordening aangevuld door een Bijzonder Nood- en Interventieplan van de Gemeente; 

Overwegende dat algemeen overleg zal plaatsvinden tussen de aannemer, de kraanfirma en de dienst 
van de Burgemeester afgevaardigd door de preventieadviseur (noodplanningsambtenaar) en de 
commandant van de Brandweer, de verantwoordelijke politieofficier en de veiligheidscoördinator voor 
uitvoering; 

Overwegende dat voor dit overleg volgende stukken, zowel vooraf als tijdens de uitvoering, 
beschikbaar zijn: 

 V&G-plan ontwerpfase 
 V&G-plan uitvoeringsfase 
 Start werkoverleg en Toolboxmeeting voor aanvang 
 Kritieke puntenlijst per handeling 
 Hijsplan 
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 Attest van vakbekwaamheid kraanman en begeleider (Rigger) 
 Attest van medisch geschiktheid 
 Attest van VCA 
 Inrichtingsplan bouwplaats 
 Andere belangrijke stukken die relevant zijn 
 Bepaling van windrichting, windsnelheid en monitoren weerbericht 

Overwegende dat via deze tijdelijke politieverordening volgende afspraken worden vastgesteld: 
 Infomoment met buurtbewoners en belanghebbenden georganiseerd door de diensten van de 

Burgemeester 
 Infobrief opgesteld met alle belanghebbenden waarin duidelijk vastgelegde punten staan 
 Optioneel nagaan of er personen zijn die geen opvang hebben gedurende de hijsoperatie en 

vastleggen 
 Opvang regeling voor personen die geen opvang hebben via buurthuis of OCMW 
 Parkeerverbod en verboden doorgang is van kracht volgens de verkeerswetgeving van 1 

december 1975, met name het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

 Wegomlegging wordt voorzien volgens de verkeerswetgeving van 1 december 1975, met 
name het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg 

 Tijdens de hijsactiviteiten en voorbereiding zullen woningen ontruimd zijn voor de start van de 
operatie 

 Er zal een tijdelijke perimeter ingesteld worden aan de hand van een vastgelegd plan met 
duidelijke signalisatie en bewaking van de politionele diensten 

 Na de hijsoperatie zullen de bovenstaande partners samen met de verantwoordelijke 
politieofficier en noodplanningsambtenaar de toestemming geven tot het terug betreden van 
de gevaren zone 

Overwegende dat de evacuatie van woningen een ingrijpende maatregel is die kan worden 
verantwoord gelet op het reële risico bij de montagewerken; 

Overwegende dat de algemene bestuurlijke politie het geheel van machten is die krachtens de wet 
zijn toegekend aan de bestuurlijke overheden om beperkingen op de rechten en vrijheden van individuen in 
te stellen om de openbare orde te kunnen garanderen; 

Overwegende dat dit een voornamelijk preventieve politiebevoegdheid is, die wordt uitgeoefend op 
verschillende manieren; 

Overwegende dat de algemene bestuurlijke politie als doel heeft het behoud of het herstel van de 
openbare orde, gedefinieerd als de openbare veiligheid, rust, salubriteit en netheid; 

Overwegende dat de gemeenten hier een exclusieve bevoegdheid hebben; 
Overwegende dat de verstoring of dreiging op verstoring openbaar moet zijn; dat dit niet betekent dat 

deze moet gebeuren op de openbare weg; 
Overwegende dat een gemeente ook kan tussenkomen als de verstoring gevolgen heeft op de 

openbare weg of in voor het publiek toegankelijke plaatsen; 
Overwegende dat bij de uitvoering van de algemene bestuurlijke politie een normatief en individueel 

luik te onderscheiden valt; 
Overwegende dat het normatieve luik de politieverordeningen, aangenomen door de gemeenteraad, 

bevat, met algemene en abstracte gedragsregels, met verplichte gedragingen zoals geboden en verboden 
die inbreuken op de openbare orde moeten voorkomen en die strafrechtelijk of administratief 
gesanctioneerd worden; 

Overwegende dat het individuele luik de politiebesluiten aangenomen door de burgemeester (en in 
bepaalde gevallen door het college) bevat om een openbare ordeverstoring geïndividualiseerd in de tijd en 
ruimte te voorkomen of te doen ophouden; 

Overwegende dat het niet gaat om een sanctie of dat het beoogde feit op zichzelf geen inbreuk vormt 
op een wet of een politieverordening, maar enkel een inbreuk (of dreiging op inbreuk) is op de openbare 
veiligheid, salubriteit, netheid of rust; 

Overwegende dat het politiebesluit ambtshalve maatregelen kan inhouden, die soms zeer streng 
kunnen zijn, bijvoorbeeld, met een verbod om tijdelijk in een pand te verblijven; 
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Overwegende dat een dergelijke maatregel van bestuurlijke politie vastgelegd door middel van een 
tijdelijke politieverordening van de Gemeente Ingelmunster een uitvoerbare titel is, waardoor het voorwerp 
kan zijn van een gedwongen uitvoering zonder dat er een beslissing van de rechter nodig is, overeenkomstig 
het vermoeden van rechtmatigheid en het voorrecht van de gedwongen uitvoering dat de Administratie 
heeft; 

Overwegende dat de interventiezone de zone is waarbinnen de nodige acties genomen worden om 
een noodsituatie te bestrijden, ingedeeld in drie zones op basis van de risico's die ze omvatten en de 
diensten die er toegang moeten hebben; 

 
Overwegende dat de opbouw van de zones gebeurt van de kern van de noodsituatie naar buiten toe 

in functie van de aard van de noodsituatie, de weersomstandigheden (bijvoorbeeld de windrichting) en de 
algemene structuur van het terrein; 

Overwegende dat de rode zone wordt afgebakend door de uitsluitingsperimeter waarin de uitvoering 
plaatsvindt en enkel de noodzakelijke personen (vooraf vastgelegd met naamlijst) hier toegang hebben tot 
de rode zone; 

Overwegende dat de politie de uitsluitingsperimeter bewaakt; 
Overwegende dat de bevolking uit deze zone twee uur vooraf geëvacueerd moet worden; 
Overwegende dat de oranje zone wordt afgebakend door de isolatieperimeter waarin de 

ondersteuning van de coördinerende mensen wordt georganiseerd; 
Overwegende dat deze zone enkel toegankelijk is voor de ingenieurs en diensten van de gemeente die 

toezicht houden op de operatie; 
Overwegende dat de gele zone wordt afgebakend door de ontradingsperimeter, waarin het doorgaand 

verkeer wordt omgeleid weg van deze zone en personen die niet in deze zone werken of wonen de toegang 
wordt ontraden; 

Overwegende dat de politie enkel de belangrijkste toegangswegen naar de ontradingsperimeter 
bewaakt; 

Overwegende dat voor de uitvoering een tijdelijk gemeentelijk coördinatiecomité wordt opgericht 
waarin de aannemer, de kraanfirma en de diensten van de Burgemeester, met name de 
noodplanningsambtenaar, de overste van de Brandweer, de verantwoordelijke politieofficier en de 
veiligheidscoördinator voor uitvoering, samengebracht worden voor en tijdens de uitvoering buiten het 
interventiegebeuren, in verbinding staand met de coördinator van de uitvoering aanwezig in de 
uitvoeringszone; 

Gelet op het ontwerp van Bijzonder Nood- en Interventieplan met betrekking tot de montagewerken 
aan de Centrumbrug; 

Overwegende dat de eerste montagedag met evacuatie gepland is voor 28 augustus 2018; 
Overwegende dat de samenkomst van de gemeenteraad pas voorzien is op 28 augustus 2018; 
Overwegende dat de tijdelijke politieverordening aldus via een burgemeestersbesluit tot stand moet 

komen, mits bekrachtiging door de eerstvolgende gemeenteraad; 
Gelet op het besluit van de Burgemeester van 27 augustus 2018 houdende goedkeuren van een 

politieverordening naar aanleiding van werken met torenkranen en mobiele kranen boven en in de dichte 
nabijheid van publiek toegankelijke zones waarbij een evacuatie noodzakelijk is op 28 augustus 2018; 

Op voorstel van de heer Burgemeester; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de Burgemeester van 27 augustus 2018. 
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Artikel 2 – De gemeenteraad keurt het Bijzonder Nood- en Interventieplan met betrekking tot de 
montagewerken aan de Centrumbrug goed. Dit wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 3 – Overeenkomstig het plan besproken in het algemeen overleg wordt een "rode zone" of 
veiligheidsperimeter ingesteld met een verplichting tot evacuatie, een verbod tot betreden of 
verblijven van personen welke niet bijdragen tot de directe werkzaamheden aan de diverse 
hijsoperaties ten behoeve van de installatie van de stalen onderdelen van de nieuwe dorpsbrug 
te Ingelmunster. 
Dit plan wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 4 – Deze tijdelijke politieverordening van de Gemeente Ingelmunster treedt in werking vanaf heden 
en blijft van kracht tot en met 1 december 2018. 
De montages waarbij een evacuatie zich opdringt worden gepland op 28 augustus, 8 en 9 
september, 11 september en 22 en 23 september. 
Door ongunstige omstandigheden kunnen deze data opschuiven. Dit zal via een 
burgemeestersbesluit worden geregeld. 

Artikel 5 – Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen worden bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro, overeenkomstig de regeling van het 
Algemeen Politiereglement van de Gemeente Ingelmunster. 
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 
bepalingen van deze verordening alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft 
zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester, zo niet houdt de gemeente zich het 
recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 

ALGEMENE FINANCIERING 
7.  Goedkeuren van de beheersovereenkomst met het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn in verband met de cofinanciering van 'Ingelmunster benoveert' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 en 271 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 betreffende de goedkeuring van 

het gemeentelijk reglement tot toekenning van een premie voor energiebesparende investeringen in een 
woning in het kader van het project ‘Ingelmunster benoveert’; 

Overwegende dat de financiering van dit project een beheersovereenkomst voor samenwerking tussen 
gemeente en OCMW in het vooruitzicht stelde; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De beheersovereenkomst inzake samenwerking tussen de gemeente en het OCMW betreffende 

de financiering van het project ‘Ingelmunster benoveert’ wordt goedgekeurd en als bijlage deze 
beslissing gevoegd. 

 
De zitting werd afgerond om 20.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
algemeen directeur voorzitter 
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Samenwerkingsovereenkomst lokaal project klimaat van Gemeente 
Ingelmunster 
Titel project: Ingelmunster Benoveert 
Volgnummer project: 2017_11 
 
 
Tussen enerzijds, 
 
De PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries, 
vertegenwoordigd door Guido Decorte, gedeputeerde voor milieu en Peter Norro, 
directeur, 
hierna genoemd "de Provincie". 
 
En anderzijds, 
 
DE GEMEENTE INGELMUNSTER, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, 
vertegenwoordigd door de heer Kurt Windels, burgemeester en de heer Dominik Ronse, 
algemeen directeur, hierna genoemd “de Gemeente”. 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
Algemene bepalingen 
 
- Het ‘provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid goedgekeurd 
door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en eventuele latere 
wijzigingen, is van toepassing voor de onderhavige samenwerkingsovereenkomst; 
- De Gemeente verbindt zich ertoe om binnen de 30 kalenderdagen schriftelijk te 
antwoorden op vragen vanuit de Provincie met betrekking tot deze 
samenwerkingsovereenkomst; 
 
Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst   
 
De overeenkomst wordt afgesloten in uitvoering van het besluit van de deputatie van 
West-Vlaanderen van 18 mei 2017 houdende goedkeuring van het ondersteunen van 
lokale projecten klimaat. 
 
De overeenkomst bepaalt de afspraken tussen de Provincie en de Gemeente met 
betrekking tot de uitvoering van het lokaal project klimaat met als onderwerp 
Ingelmunster Benoveert en volgnummer 2017_11. 
 
Artikel 2 Wederzijdse verbintenissen 
 
2.1. Verbintenissen van de Gemeente 
 
2.1.1 Uitvoering van het project 
De Gemeente staat in voor de uitvoering van het project Ingelmunster Benoveert. 
Dit project behelst:  
De Gemeente en het OCMW Ingelmunster willen i.s.m. de netbeheerder Eandis en de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem een pilootproject opstarten om in het kader van de zgn. 
‘burenpremie’ (collectief renovatieproject) een ontzorgingstraject aan te beiden aan 
kwetsbare gezinnen in Ingelmunster. De Gemeente ondertekende het 
Burgemeestersconvenant. Dit project past in de ambitie om de CO2-uitstoot met 20% te 
verlagen tegen 2020. 
 
Deze eigenaars-bewoners hebben met beperkte financiële middelen een eigen woning 
gekocht, waarin echter nog heel wat investeringen nodig zijn om het energieverbruik te 
reduceren. Door intensieve totaalbegeleiding, het zien naar een alternatief aanbod en 
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onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden voor financiële ondersteuning wil het 
project hieraan tegemoet komen en op die manier een bijdrage leveren aan de reductie 
van de CO2-uitstoot. 
 
We willen met dit project enerzijds onderzoek verrichten naar een goed opschaalbaar 
concept in partnership om kwetsbare gezinnen te behoeden voor energie-armoede en 
anderzijds ook het concept uittesten bij realisatie. 
 
De te realiseren doelstellingen zijn de volgende:  
 

- CO2-uitstoot reduceren door het uitvoeren van energiebesparende investeringen 
zoals dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie, buitenschrijnwerk of plaatsen CV-
installatie in 10 woningen; 

- Energiebewustzijn (bij doelgroepen) bevorderen; 
- Energiefactuur drukken; 
- Rechten verkennen en uitputten (begeleiding/ontzorging + maximalisatie 

premies); 
- Woningkwaliteit en wooncomfort verbeteren (veiligheid, wooncode); 
- Leefsituatie van de doelgroep verbeteren; 
- Een opschaalbaar of herhaalbaar concept proberen te distilleren uit dit 

experiment; 
- Extra financieringsmechanismen proberen te vinden. 

 
De uitvoering van het project bevat volgende acties en timing: 
(richtlijn: geef een opsomming van alle acties (zowel investering, communicatie,…) en 
hun timing. Dit moet kunnen gekoppeld worden aan 2.1.6.)  
 
Investeringen  

‐ Dakisolatie en –renovatie: opvragen offertes Jul-aug 2018 

‐ Dakisolatie en –renovatie: uitvoering werken, deel 1 Okt 2018 – mei 2019 

‐ Dakisolatie en –renovatie: uitvoering werken, deel 2 Sep 2019 – dec 2019 

‐ Buitenschrijnwerk: opvragen offertes Aug-sep 2018 

‐ Buitenschrijnwerk: uitvoering werken, deel 1 Jan - jun 2019 

‐ Buitenschrijnwerk: uitvoering werken, deel 2 Sep – dec 2019 

‐ Spouwmuurisolatie: opvragen offertes Okt-nov 2018 

‐ Spouwmuurisolatie: uitvoering werken Mrt 2019 - dec 2019 

‐ Buitenmuurisolatie: opvragen offertes Jan-feb 2019 

‐ Buitenmuurisolatie: uitvoeren werken, deel 1 Jun-dec 2019 

‐ Buitenmuurisolatie: uitvoeren werken, deel 2 Jan-jun 2020 

‐ CV-installatie: opvragen offertes Mrt-apr 2019 

‐ CV-installatie: uitvoering werken, deel 1 Jun-dec 2019 

‐ CV-installatie: uitvoering werken, deel 2 Jan-jun 2020 

‐ Pilootproject via portaal Confederatie Bouw: 
- opvragen offertes 
- uitvoering werken 

 
Aug-dec 2018 

Jan 2019 – dec 2019 
  

Communicatie  

Individueel: infobord ter plaatse tijdens uitvoering van de renovatie 
- Communicatie bij start werken Nov-dec 2018 
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- Communicatie bij tweede fase werken Apr-mei 2019 

- Communicatie bij voltooiing werken Najaar 2020 

 
Er worden volgende kwaliteitseisen gesteld aan de investeringen: 
(richtlijn: formuleer zo goed mogelijk de kwaliteitseisen die aan de verschillende 
aspecten van de investering worden gesteld). 
 
Het streefdoel is dat iedere woning na de renovatie voldoet aan de Benovatienorm met 
een EPC-waarde ≤ 100 kWh/m² of een E-peil ≤ 60. 
Naast het uitvoeren van energiebesparende investeringen is het de bedoeling om ook 
ongezonde en onveilige toestanden (vocht en schimmel, elektrocutiegevaar, 
brandgevaar,…) aan te pakken. Hierbij zal rekening gehouden worden met de bepalingen 
van de Vlaamse Wooncode. 
 
2.1.2. Financiële bijdrage 
De Gemeente zorgt voor een sluitende financiering en voorziet volgende middelen in het 
project, overeenkomstig de ingediende projectbegroting (met vermelding van de 
oorsprong van deze middelen): 
 
De totale investeringskost voor de renovatie van 10 woningen wordt geraamd op: 
259.926,75 euro 
 
Dit zal gefinancierd worden door: 

- De eigenaars (10 %) 25.992,68 euro 

- Vlaamse renovatiepremie en premies van 
Eandis 

65.991,05 euro 

- Aardgasfonds van Eandis 35.670,00 euro 

- Tussenkomst project ‘Ingelmunster Benoveert’ 
(aandeel provincie, 80 %), met een maximum 
van 100.000,00 euro 

100.000,00 euro 

- Tussenkomst project ‘Ingelmunster Benoveert’ 
(aandeel gemeente, 20 %) + restbedrag boven 
100.000 euro die niet gesubsidieerd wordt door 
provincie) 

32.273,03 euro 

 
2.1.3. Communicatie 
De Gemeente zorgt voor een degelijk communicatieplan, waarin wordt aangegeven waar 
en hoe de provincie West-Vlaanderen zal vermeld worden.  

 
Dit bestaat minstens uit: 

‐ De uitvoering van het eigen communicatieplan zoals vermeld in de 
aanvraag 

‐ Het voldoen aan de voorwaarden conform het provinciaal reglement van 12 
mei 2005 inzake provinciale herkenbaarheid. 

‐ Een persbericht bij de start van het project met vermelding van de 
financiële bijdrage van de Provincie en “dankzij de steun van Provincie 
West-Vlaanderen” 

‐ Een persbericht op het eind van het project met vermelding van de 
financiële bijdrage van de Provincie en “dankzij de steun van Provincie 
West-Vlaanderen” 

 
Bij alle online en offline communicatie wordt de steun van de Provincie vermeld. 
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Indien een event of persconferentie wordt georganiseerd, wordt de Provincie uitgenodigd 
en wordt de vraag gesteld aan de contactpersoon van de Provincie of een persoon van de 
Provincie wenst te komen spreken. 
 
2.1.4. Tijdige uitvoering 
De gemeente zorgt voor een tijdige uitvoering. Overeenkomstig de ingediende, 
vooropgestelde uitvoeringstermijn dient deze volledig te zijn voltooid uiterlijk op 1 maart 
2021. 
 
2.1.5. Tussentijdse rapportage 
De Gemeente voorziet een tussentijdse rapportage om de 6 maand (zie ook 2.1.1) vanaf  
de eerst actie zoals voorzien in de planning. De verslagen van de overlegvergaderingen 
kunnen ook als rapportage dienen. 
Deze tussentijdse rapportage bevat volgende elementen: 

‐ De reeds uitgevoerde acties met de rol van elke partner 
‐ De reeds gevoerde communicatie 
‐ De voorlopige resultaten (indien gekend) 
‐ De eventuele bijsturingen/aanpassingen op inhoudelijk vlak 
‐ De eventuele bijsturingen/aanpassingen op financieel vlak 

Naar aanleiding van deze rapportage kan de Provincie inhoudelijk advies geven zowel 
technisch, financieel als communicatief. Dit kan zowel telefonisch, via email of via een 
overleg. 
 
2.1.6. Eindrapportage  
De Gemeente bezorgt binnen de 5 maand na het voltooien van het project een 
eindrapport en eindafrekening, waarin minstens de volgende zaken aan bod komen: 

‐ De acties die zijn uitgevoerd met de rol van elke partner 
‐ Een beschrijving van de resultaten (indien gekend) 
‐ De gevoerde communicatie 
‐ Een financieel plan 
‐ De verbeterpunten van het project 
‐ De pluspunten van het project 

2.1.7. Resultaten 
Alle resultaten en het financieel plan worden op een transparante manier gedeeld met de 
Provincie. De Provincie heeft het volledige gebruiksrecht over de projectresultaten en het 
financiële plan, en mag deze aanwenden in de communicatie over deze lokale projecten 
klimaat, en aanwenden als inspiratie voor andere lokale actoren. De wijze waarop het 
project door de Provincie zal gedeeld worden, zal steeds vooraf teruggekoppeld worden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de wet op privacy. 
 
De Gemeente mag deze gegevens niet doorgeven aan derden zonder toestemming en 
schriftelijk akkoord van de Provincie. 
 
2.1.8. Gebruik ontvangen middelen 
De Gemeente toont aan de Provincie dat de ontvangen middelen zijn gebruikt als 
investeringen of werkingsmiddelen voor het doel waarvoor zij zijn toegekend, 
overeenkomstig de ingediende projectbegroting. In geen geval mogen de middelen van 
de Provincie aangewend worden voor de vergoeding van personeel.  
 
2.2. Verbintenissen van de Provincie 
 
2.2.1. Financiële bijdrage 
Binnen de perken van de in de goedgekeurde provinciebegroting voorziene kredieten en 
onder voorbehoud van voldoende begrotingskrediet en van naleving van de voorwaarden 
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van deze overeenkomst, voorziet de Provincie een bedrag van maximaal 100.000 euro 
(incl. BTW). 
 
Deze bijdrage van de provincie mag maximaal 80% van de totale projectkosten 
bedragen. 
 
Indien bepaalde onderdelen van het project niet of niet volledig worden uitgevoerd; 
indien de toelage niet gebruikt werd voor het doel waarvoor deze werd toegekend; in 
geval van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie; indien de bewezen 
subsidiabele kosten lager liggen dan het geraamd bedrag waarop de toegestane 
ondersteuning werd berekend, kan de Provincie, na beslissing van de Deputatie, 
overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende toelage. 
 
Voor de subsidie van het project “Ingelmunster Benoveert” wordt uitgegaan van 10 
woningen die energiezuinig worden gerenoveerd. Per woning die weg valt wordt ook het 
voorziene bedrag voor energie-investeringen geminderd van de voorziene subsidie. 
 
2.2.2. Transactiemoment 
De voorziene middelen worden uitbetaald als volgt: 
 

‐ Voorschot ten bedrage van 50.000 euro (50%) 6 weken na ondertekening 
van huidige overeenkomst en mits de Gemeente beschikt over de nodige 
adviezen en/of vergunningen; 

‐ Voorschot ten bedrage van 30.000 euro (30%) na een bewijs van factuur 
van de eerste werken 

‐ Saldo ten bedrage van 20.000 euro (20%) na afloop van het project en na 
indiening van alle nodige verantwoordingsstukken. Dit behelst een 
ondertekend overzicht van alle bewezen opbrengsten en kosten van het 
project als verantwoording. 

 
De bijdragen van de Provincie worden gestort op het rekeningnummer BE83 0910 0022 
1715 op naam van gemeentebestuur Ingelmunster en dit na ontvangst van een 
ondertekende schuldvordering of factuur. 
 
2.2.3. Overleg en kennisinbreng 
De Provincie vergadert mee en levert input voor de goeie uitvoering van het project, 
onverminderd de uitvoering van de verplichte tussentijdse rapportages zoals voorzien in 
artikel 2.1.6. De Provincie kan externe partners betrekken waar zij dat nodig acht. 
 
De Provincie geeft ondermeer input over: 
- keuze woningen 
- keuze ingrepen 
- zoeken aannemers 
- bekijken offertes 
- premies + verloop financiering via premies (préfinanciering) 
 
2.2.4. Uitdragen voorbeelden 
De Provincie staat in om de opgedane ervaring uit te dragen via studiedagen e.a. naar 
vakpubliek, andere gemeenten en via onze dienst communicatie naar het brede publiek. 
 
2.2.5. Communicatiemateriaal 
De Provincie kan mee helpen met het ontwikkelen van communicatiemateriaal. 
 
Artikel 3 Duur en opzeg van de overeenkomst 

3.1. De samenwerkingsovereenkomst gaat in na ondertekening door beide partijen en 
eindigt op het ogenblik dat het project is uitgevoerd en de administratieve afhandeling van 
deze overeenkomst volledig is voltooid.  
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3.2. Bij niet naleving van deze overeenkomst kan de Provincie, na beslissing van de 
deputatie overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende bijdrage. 
 
Artikel 4 Communicatie  
Alle briefwisseling met betrekking tot de overeenkomst dient gericht aan: 
Indien gericht aan de Provincie: de deputatie van West-Vlaanderen, Dienst MiNaWA, 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, contactpersoon: Bart Brilleman. 
 
De contactpersoon bij de Gemeente is: Patricia Ryelandt, Omgevingsambtenaar, 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster 
 
Artikel 5 Verbod van overdracht – overeenkomst intuitu personae  
De overeenkomst is afgesloten tussen de Provincie en de Gemeente. De Gemeente kan 
de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het 
voorafgaande schriftelijk akkoord van de Provincie. 
 
 
Artikel 6 Wijzigingen aan de overeenkomst 
Afwijkingen van de overeenkomst en verduidelijkingen van de verplichtingen van de 
partijen tijdens de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk, ondertekend door 
beide partijen en minstens in twee exemplaren zijn vastgelegd. 
 
 
Artikel 7 Bevoegde rechtbank  
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de 
rechtbanken van Brugge. 
 
Opgemaakt in twee exemplaren,  te Brugge op  ../../2018 
 
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te hebben 
ontvangen. 
 

 
Voor de Provincie West-Vlaanderen, 
 
   
De directeur   De Gedeputeerde 
  
 
 
Peter Norro         Guido Decorte 
 
 
 
Voor Gemeente … 
 
De algemeen directeur      De Burgemeester 
 
 
 
ir. Dominik Ronse       Kurt Windels 
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Bijzonder Nood en Interventieplan 

Gemeente Ingelmunster 

 
§1 Werken met torenkranen en mobiele kranen boven publiek 
toegankelijk zone (woonzone , publiekzone)  
 
Een gebeurtenis, waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het 

leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate 

worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van 

verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 

De leefwereld van mens, dier en natuur is de laatste jaren sterk geëvolueerd. De verdichting van het 

maatschappelijk weefsel en het steeds toenemend belang van de technologie in al onze activiteiten 

maakt onze samenleving en haar omgeving  steeds kwetsbaarder. Een belangrijk gevolg van deze 

ontwikkeling is dat zowel rampenplanning als rampbestrijding meer en meer complex wordt. 

In een vakgebied waar het verschil tussen succes en faling soms kan uitgedrukt worden in termen van 

mensenlevens is heel weinig ruimte voor amateurisme en improvisatie. 

Een doelmatige rampenbestrijding vereist een efficiënt en betrouwbaar samenspel tussen bestuurlijke 

overheden, hulpdiensten, bedrijfsleven, academische wereld en andere partners. 

De samenleving draagt de ethische verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om bevolking en 

leefomgeving te vrijwaren van bedreigingen en in geval van calamiteit zo goed mogelijk te beschermen. 

Om te kunnen beschermen moeten een aantal elementen aanwezig zijn: aangepaste infrastructuur en 

middelen, getrainde en gemotiveerde mensen, duidelijke adequate planning, operationele ervaring van 

de hulpverleners, doortastend, en veelal ook een portie geluk. 

In uitvoering van de basiswet over de civiele veiligheid van 31 december 1963, de wet van 28 maart 

2003, de wet van 15 mei 2007, het KB betreffende de nood- en interventieplannen van 16 februari 2006 

en de omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006, is elke 

gemeente of stad in België verplicht een algemeen nood- en interventieplan op te maken dat het 

multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer 

van een noodsituatie te verzekeren. 

De Provincie West-Vlaanderen stelde voor de West-Vlaamse steden en gemeenten een canvas op 

betreffende de nood- en interventieplanning. Dit canvas wordt door de Gemeentelijke veiligheidscel van 

de Gemeente Ingelmunster aangevuld met de specifieke informatie over de risico’s, de te ondernemen 

acties en de noden op het grondgebied. Het gebruik van actiekaarten is een aandachtspunt in de 

structuur van het canvas. Het is vanzelfsprekend dat het algemeen nood- en interventieplan een levend 

document is dat mee evolueert met de evolutie van de samenleving. Het algemeen nood- en 

interventieplan moet dan ook continu gecontroleerd, aangepast, bijgewerkt, geoefend en geëvalueerd 

worden. Enkel hierdoor zal in geval van een ernstige nood- of crisissituatie de schade aan mens, dier, 

natuur en materiële belangen kunnen worden beperkt of hopelijk kunnen worden voorkomen. 

Naast de opmaak van het verplichte gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) kan de 

gemeentelijke veiligheidscel beslissen om, op basis van de gemeentelijke risico-analyse, voor bepaalde 

risico's een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) op te maken. 
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Wettelijke basis 

• Gelet op het KB van 16 februari 2006, houdende de bijzondere en algemene nood- en 

interventieplan 

• Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1, NPU-2, NPU-3, NPU-4, NPU-5 betreffende de 

nood- en interventieplannen, van 26 oktober 2006, dat stelt: 

“Zo zullen de bestuurlijke overheden met betrekking tot het beheer van geplande 

gebeurtenissen en manifestaties die risico’s inhouden voor de openbare orde (rust, 

veiligheid, gezondheid) coördinatievergaderingen bijeenroepen waarop de nodige 

afspraken tussen alle betrokken partijen, inclusief organisator, worden gemaakt op het 

vlak van de politionele en civiele veiligheid. Het is opportuun deze afspraken vast te 

leggen volgens de beginselen die zijn vervat in het KB van 16 februari 2006 betreffende 

de nood- en interventieplannen, en van bijhorende een onverwachte gebeurtenis zou 

voordoen die het karakter aanneemt van een noodsituatie, dan zal de overschakeling 

naar het beheer van de nieuw ontstane noodsituatie des te makkelijker verlopen.” 

 

Beschrijving van de risico’s  

• Het plaatsen van een kraan  

• Het horizontaal en verticaal verplaatsen van grote stalen onderdelen 

• Het hijsen van deze stalen onderdelen, voorzien in 7 fases, van een brug over woongebied en 

woonzone boven gebouwen. 

 

De gegevens van personen die specifiek betrokken zijn bij het risico 

• Gemeentelijke overheid 

Gemeente Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 4 

8770 Ingelmunster 

Burgemeester Kurt Windels 

 

• Veiligheidscoördinator 

EVEKA 

Plezantstraat 56 

9100 Sint-Niklaas 

03/575.84.87 

 

• Hoofduitvoerder  

Victor Buyck Steelconstruction 

Pokmoere 4 

9900 Eeklo 

Projectleider : Karel Van Hecke 0485/88.87.31 

Werfleider : Alex De Coninck 0475/640.203 

• Brandweer Midwest post Ingelmunster 

Majoor Wim Decoopman 0486/26.84.98 

 

• Politiezone Midow 056/67.19.58 (van 8u – 20u) 

CIC (van 20u – 8u) : 101 

CIWES : 050/88.17.34 

 

 

Vervolg zitting van 28 augustus 2018

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 6 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 33 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 1503-6453-9724-3615 op www.verifieer.be.



• Meteorologie 

KMI : 02/37.36.93 

KMI weersvoorspelling : 02/37.36.92 

Wachtdienst : 0475/55.40.77 

 

Ongevallenscenario's en de interventieprocedures voor elk scenario 

ONGEVALLENSCENARIO’S 

Algemene risico’s 

 

• Moeilijke bereikbaarheid en doorgang van de betrokken straten voor de hulpdiensten. 

• Het (grote) aantal aanwezigen, vooral bij mooi weer. 

• Verplaatsingen van bezoekers 

 

Medische risico’s 

 

• 1 of meerdere personen onwel 

• Problemen door extreme weeromstandigheden 

• Verkeersongevallen in de omgeving 

• Massale aanvoer van slachtoffers door grootschalig incident. (zie risico’s brandweer en 

politie) 

 

Risico’s brandweer 

 

• Brand, ontploffing of instorting in een gebouw/woning/appartement de omgeving. 

• Andere branden (autobrand, containerbrand, …) 

• Verkeersongevallen in de omgeving. 

 

Politionele risico’s 

 

• Verloren gelopen kinderen 

• Diefstallen, zakkenrollers en diefstallen van en uit voertuigen 

• Ordeverstoring 

• Verkeersongevallen in de omgeving 

• Bommelding 

• Aanslag 

 

INTERVENTIEPROCEDURES 

Geïsoleerde incidenten 

 

• Ruimte vrijmaken rond slachtoffer(s) door politie. 

• Evacuatie van onmiddellijke omgeving door politie in afgesproken richting: 

TEGENOVERGESTELD AAN DE RICHTING VAN DE AANRIJROUTE!  

• Way-in medische teams en brandweer via afgesproken route.  

• Vrijhouden way-in door politie  

• Kijklustigen op afstand houden door politie. 

• Slachtoffers worden naar ziekenhuis met wachtdienst gebracht, eventueel onder 

begeleiding van politie. Way-out in multidisciplinair overleg. 

• Uitvoeren politionele opdrachten i.f.v. incident door politie. 

Vervolg zitting van 28 augustus 2018

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 6 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 33 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 1503-6453-9724-3615 op www.verifieer.be.



• Uitvoeren brandweer taken i.f.v. het incident door brandweer. 

 

Grootschalig incident medisch en brandweer 

 

• Vrijmaken van rode zone door politie.  

• Evacueren van aanwezigen in rode zone in afgesproken richting: TEGENOVERGESTELD 

AAN DE RICHTING VAN DE AANRIJROUTE! 

• Way-in brandweer via afgesproken aanrijroute.  

• Vrijhouden way-in door politie. 

• Hulpverlening en bevrijding door brandweer.  

• Hulp van medische diensten in rode zone op vraag DIR-BW, way-in via afgesproken 

route.  

• Gewonden en geïmpliceerden naar voorziene locatie VMP. (Oranje zone) 

• Medische diensten rijden naar VMP, via afgesproken way-in vanuit RV-punt.  

• Bepalen oranje en gele zone, na multidisciplinair overleg, i.f.v. het incident en de way-

out. 

• Vrijmaken oranje en gele zone, indien mogelijk, door politie. 

• Uitvoeren politionele opdrachten door politie. 

• Opvang en identificatie geïmpliceerden en betrokken geëvacueerden door PSH.  

• Niet-betrokken geëvacueerden worden aangemaand rustig te vertrekken. 

 

Grootschalig incident politioneel 

 

• Politie neemt de leiding. 

• Afzonderen situatie door politie. 

• Vrijmaken rode zone door politie. 

• Evacueren van aanwezigen in rode zone in afgesproken richting: TEGENOVERGESTELD 

AAN DE RICHTING VAN DE AANRIJROUTE!  

• Way-in vereiste disciplines via afgesproken aanrijroute. 

• Bepalen oranje en gele zone, na multidisciplinair overleg, i.f.v. het incident. 

• Vrijmaken oranje en gele zone, indien mogelijk, door politie. 

• Uitvoeren politionele opdrachten door politie. 

• Brandweer en medische diensten blijven stand-by t.h.v. het RV-punt, tenzij anders 

bepaald door de politie.  

• Opvang en identificatie geïmpliceerden en betrokken geëvacueerden door PSH.  

• Niet-betrokken geëvacueerden worden aangemaand rustig te vertrekken. 

 

Organisatie van de coördinatie 

     Er is geen permanente commandopost voorzien tijdens de hijswerkzaamheden. 

Bij de start van elke hijsopdracht zal er een verantwoordelijke aanwezig zijn van elke 
discipline. 

• CP OPS  

 

Locatie: Commandowagen brandweer, Stationsstraat thv. nr. 30 

 

     Bereikbaarheid: Schoolstraat – Oostrozebekestraat - Stationsstraat 

 

     Samenstelling: 

 

 Voor elk nominatief persoon kan een vervanger aangeduid worden! 
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 NAAM 
Telefoon tijdens 

evenement 

Dir CP-OPS Toepassing KB 16/02/2006 Art. 15 - §2  

Discipline 1 Officier van wacht  112 

Discipline 2 MUG arts  112 

Discipline 3 OBP van wacht 0498/86.89.03 

Discipline 4 Benoit Frank 0473/75.37.35 

 Verantwoordelijke Civiele Bescherming 050/81.58.41 

Discipline 5 
Communicatieverantwoordelijke De 
Vlaamse waterweg 

09/292.12.11 

Aannemer: Verbruggen Tom (Werfleider) 0476/99.22.40 

 

      Communicatiemiddelen: 

 

- Eigen communicatiemiddelen en ASTRID- gespreksgroepen. 
- Organisatie, coördinatie en communicatie noodsituatie volgens GANIP –  

ASTRID M WVL P02 

 

Permanentie: Stand-by (de actoren komen samen in het GCC als de toestand dit vereist) 

 

• CC GEM 

 

     Locatie: Polyvalente zaal Gemeentehuis, Oostrozebekestraat 4 

 

     Bereikbaarheid: N50 – Oostrozebekestraat 

 

     Samenstelling: 

 

 Voor elk nominatief persoon kan een vervanger aangeduid worden! 

   

 NAAM 
Telefoon tijdens 

evenement 

Burgemeester Windels Kurt 0486/63.07.79 

NIP Ambtenaar Decoopman Wim 0486/26.84.98 

Discipline 1 Officier van wacht  112 

Discipline 2 DIR MED  112 

Discipline 3 Comm. Bartsoen B. 0498/86.89.06 

Discipline 4 Benoit Frank 0473/75.37.35 

 Verantwoordelijke Civiele Bescherming 050/81.58.41 

Discipline 5 D’Hespeel Ilse 0473/83.08.03 

Aannemer: Van Hecke Karel (projectleider) 0485/888.731 

 

      Communicatiemiddelen: 

 

- Eigen communicatiemiddelen en ASTRID- gespreksgroepen. 
- Organisatie, coördinatie en communicatie noodsituatie volgens GANIP –  

ASTRID M WVL C 
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Permanentie: Stand-by (de actoren komen samen in het GCC als de toestand dit vereist) 

Beschermingsmaatregelen van de personen en goederen 

Algemeen 

1. Het veiligheidsplan geldt vanaf 28/08/2018 07:00 uur tot en met zaterdag 1/12/2018 

24:00 uur. Iedere bewoner of horecahouder in de werfzone is verplicht het 

veiligheidsplan, het politiereglement en de, in onderling overleg, gemaakte 

veiligheidsrichtlijnen met de gemeente na te leven. 

 

2. De werfzone omvat volgende straten: 

 

• Waterstraat, vanaf huisnummer 1 tot en met 13  

• Stationsstraat, vanaf huisnummer 36 tot en met 48 

 

3. Politiereglement publiektoegankelijke gebouwen, Richtlijnen ter bescherming tegen 

brand- en paniekrisico's in instellingen van tijdelijke aard en Veiligheidsmaatregelen 

occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en / of 

elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche 

zonne-energiesysteem zijn van toepassing. 

 

4. Alle hulpdiensten of leden van de veiligheidscel hebben ten allen tijde toegang tot alle 

zones. 

 

5. Teneinde een optimale coördinatie tussen alle veiligheidsdiensten te bekomen zal het 

gemeentebestuur en hoofdaannemer instaan voor: 

▪ De installatie van een CP-OPS gedurende de operatie 

▪ Het beleid van de hulpdiensten werken op een multidisciplinaire gespreksgroep. 

De communicatie tussen de organisatie en de hulpdiensten wordt geregeld via 

het standaard telefoonnetwerk. De organisatie en CP-OPS zullen de nodige 

telefoonnummers uitwisselen. 

De permanentie in de CP-OPS wordt in overleg met de hulpdiensten en de 

organisatoren bepaald. . 

6. Een veiligheidscontrole met overleg uitgevoerd door de hulpdiensten zal gebeuren elke 

morgen om 7u00 op de dag van de hijswerkzaamheden. 

 

7.  Er wordt een politiereglement opgemaakt voor verkeer en ordehandhaving  

 

8. De gemeente in samenspraak met de hoofduitvoerder zorgt voor de nodige hekkens om 

indien nodig de verschillende straten af te sluiten. De beslissing om af te sluiten ligt bij 

de lokale politie in overleg met de CP-OPS / CC-GEM 
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Inplanting van de coördinatie  

 

 

 

 

 

 

 

Brandweerkazerne 

CC GEM 

CP-OPS 
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Planning van de uit te voeren werken 

 

 

Verslagen en risico analyse  

Hiervoor verwijzen we naar het Veiligheids- en gezondsheidsplan op gemaakt door de aannemer. 

Voor elke hijsopdracht is er een plan beschikbaar met de veiligheidsperimeters. Deze zijn 
consulteerbaar in het VG plan of via de aannemer. 
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Bijlagen  

BIJLAGE 1: Lijst met afkortingen 

ANIP Algemeen Nood- en Interventieplan 

BNIP Bijzonder Nood- en Interventieplan 

ASTRID 
Allround Semi-cellular Trunking Radio for Integrated 
Dispatchings 

CB Civiele Bescherming 

CP Commissaris van Politie 

CP  CommandoPost 

CP-Ops CommandoPost - Operaties 

Dir-BW Directeur Brandweer 

Dir-CP-Ops Directeur CommandoPost - Operaties 

Dir- Info Directeur Informatie 

Dir- Log Directeur Logistiek 

Dir-Med Directeur Medisch 

Dir-Pol Directeur Politie 

Dr. Dokter 

DSI Dringende Sociale Interventie (Rode Kruis) 

EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen 

GANIP Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan 

GBNIP Gemeentelijk Bijzonder  Nood- en Interventieplan 

GCC Gemeentelijk  CoördinatieComité 

Grote Noria Traject slachtoffers tussen VMP en ziekenhuis 

HC-100 HulpCentrum  100 

HCP HoofdCommissaris van Politie 

HP HulpPost 

Kleine Noria Traject slachtoffers tussen incident en VMP 

MIP Medisch InterventiePlan 

MUG Medische Urgentie Groep 

NPU Noodplan – Plan d’ Urgence 

OBP Officier Bestuurlijke Politie 

OGP Officier Gerechtelijke Politie 

PEB Punt Eerste Bestemming 

PSH Psychosociale Hulpverlening 

RK Rode Kruis 

RV-punt Rendez-Vous punt 

SITREP Situatie Rapport 

UPV Uitgezond Plaatselijk Verkeer 

VMP Vooruitgeschoven Medische Post 

Way-in Aanrijroute hulpdiensten 

Way-out Vertrekroute hulpdiensten 
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BIJLAGE 2: Nuttige telefoonlijst 

AANNEMER 

 

Zie Veiligheids- en gezondheidsplan 

 

OVERHEDEN 

Decaluwé Carl Gouverneur WVL 050/40.58.11 

Martens Anne Arrondissementscommissaris 050/40.58.11 

Vermeulen Zeger Federaal Gezondheidsinspecteur 0473/68.89.04 

Lingier Filip Adj. Fed. Gezondheidsinspecteur 0473/69.33.70 

Fortuin Astrid Psychosociaal Manager 0479/96.83.47 

Wachtdienst PSM  02/524.99.96 

Windels Kurt Burgemeester Ingelmunster 0486/63.07.79 

D1 - BRANDWEER 

Maj. Wim Decoopman Postoverste brandweer 
Ingelmunster 

0486/26.84.98 

Lt. Mommerency Cl. Officier brandweer Ingelmunster 0486/87.45.15 

D2 – MEDISCHE DISCIPLINE 

Rode Kruis  0473/57.63.31 

AZ Delta Algemeen 051/23.71.11 

 Spoedgevallen 051/23.77.08 

Sint-Jozefskliniek Algemeen 051/33.41.11 

 Spoedgevallen 051/33.40.31 

 MUG 0478/60.21.58 

Sint-
Andriesziekenhuis 

Algemeen 051/42.51.11 

 Spoedgevallen 051/42.50.67 

 MUG 0478/91.57.65 

D3 - POLITIE 

PZ MIDOW Van 8u tot 19u (Niet op zondag 
7/5) 

056/67.19.58 

CIC Van 20u tot 08u 101 

OBP CP met wachtdienst  0498/86.89.03 

OGP HINP / INP met wachtdienst 0498/86.89.22 

KMI 

KMI  02/37.36.93 

KMI-
weersvoorspelling 

 02/37.36.92 

KMI Wachtdienst 0475/55.40.77 

GCC – CP-Ops  

GCC   051/33.74.00 

CP-Ops  0491/90.91.69 
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Oostrozebekestraat 4  - 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be 

 
 
Beheersovereenkomst 
samenwerking gemeente-OCMW 
betreffende Ingelmunster 
benoveert 

 
Dossier behandeld door: 
 Tine Dhont, financieel directeur (051 33 74 11) 
 E-mail: financieel.directeur@ingelmunster.be 
 
 
Tussen de ondergetekenden, 
 
het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Dirk Debaere, voorzitter van de 
gemeenteraad, en de heer ir. Dominik Ronse, algemeen directeur, met als adres Oostrozebekestraat 4, 
8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van de gemeente in uitvoering van een beslissing van de 
gemeenteraad van 28 augustus 2018, verder de gemeente genoemd, 
 
enerzijds, 
 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer 
Dries Couckuyt, voorzitter en de heer ir. Dominik Ronse, algemeen directeur, met als adres 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster, handelen in naam en voor rekening van het OCMW in uitvoering van 
een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 augustus 2018, verder het OCMW genoemd, 
 
anderzijds,  
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
TITEL I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Voorwerp van de beheersovereenkomst 
 
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de gemeente Ingelmunster en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster voor het project ‘Ingelmunster benoveert’.  
 
Dit lokaal project heeft als hoofddoel een ontzorgingstraject aan te bieden aan kwetsbare gezinnen in 
Ingelmunster in het kader van de zogenaamde ‘burenpremie’ (collectief renovatieproject). Deze gezinnen hebben 
met beperkte financiële middelen een eigen woning gekocht, waarin echter nog heel wat investeringen nodig zijn 
om het energieverbruik te reduceren. Door intensieve totaalbegeleiding wil men met dit project hieraan tegemoet 
komen en die mensen een kans geven om hun woning te optimaliseren om op die manier een bijdrage te leveren 
aan de reductie van de CO2-uitstoot.  
Aangezien het project zich richt tot kwetsbare gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden, is de 
prefinanciering in dit project een cruciaal gegeven om het project te laten slagen. De gezinnen betalen slechts 10% 
van de totale kostprijs van de noodzakelijke renovaties. De rest van de middelen komt van: (i) subsidie van de 
provincie West-Vlaanderen, (ii) de inbreng van de gemeente en (iii) premies van Eandis en Vlaanderen. 
 
De benovatiecoach ontzorgt de gezinnen en zorgt voor de afhandeling van elk individueel renovatieproject van A 
tot Z. Dit houdt in dat de benovatiecoach zorgt voor: (i) opvragen van offertes op naam van de eigenaar, (ii) 
opvolgen van de werken, (iii) goedkeuren van de facturen die toekomen op naam van de eigenaar, (iv) aanvragen 
van premies voor het project, (iv) aanvragen van een krediet, … 
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Artikel 2. Duur van de overeenkomst 
 
§1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf heden en wordt aangegaan voor de periode nodig om alle premies 
in kader van dit project te verwerven. 
§2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen via aangetekend schrijven en met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van drie maanden. De termijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op 
de maand waarin het aangetekend schrijven werd ontvangen. Het aangetekend schrijven wordt geacht te zijn 
ontvangen de derde werkdag na datum van verzending. Deze eenzijdige opzegging is slechts mogelijk, nadat 
voorafgaand de bemiddelingsprocedure vervat in artikel 8 werd doorlopen. 
§3. Het aangetekend schrijven dient de gemeenteraadsbeslissing of OCMW-raadsbeslissing te bevatten waaruit 
blijkt dat de samenwerking dient stopgezet te worden. 
 
Artikel 3. Algemeen juridisch kader 
 
Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 271 van het gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet. 
 
 
TITEL II. Engagementen en verbintenissen 
 
Artikel 4. Opdracht 
 
De facturen van de renovatiewerken worden gericht aan de eigenaar en de premies worden aangevraagd op naam 
en rekening van de eigenaar. Aangezien het gaat over kwetsbare gezinnen, neemt het OCMW de taak op zich om 
voor de eigenaar van elke te renoveren woning een budgetrekening te openen binnen het OCMW. Deze 
rekeningen worden beheerd door zowel de financieel directeur, de deskundige financiën en het diensthoofd sociale 
dienst. 
 
De prefinanciering van elke rekening gebeurt door de gemeente. Van zodra een factuur moet worden uitbetaald 
aan een aannemer/leverancier, stort de gemeente het bedrag op de budgetrekening van de eigenaar en wordt de 
factuur betaald met deze budgetrekening. 
 
Alle premies, aangevraagd door de benovatiecoach, zullen ook worden aangevraagd op naam van de eigenaar met 
als rekeningnummer de geopende budgetrekening binnen het OCMW. 
 
Eenmaal alle premies binnen zijn voor elk project, wordt het saldo teruggestort naar de gemeente en wordt dit 
project verwerkt in de budgettaire boekhouding van de gemeente. 
 
Artikel 5. Werkverdeling 
 
Het OCMW staat in voor de opening van de budgetrekeningen van de eigenaars van een te renoveren woning in 
het project Ingelmunster benoveert. De budgetrekening blijft geopend totdat alle premies op naam van de 
eigenaar zijn ontvangen. 
 
De gemeente staat in voor de prefinanciering van elk project en de boekhoudkundige verwerking van deze 
financiële stromen.  
 
Er wordt ook een intern controle-instrument opgezet om dit project ten allen tijde te kunnen verantwoorden. Zowel 
het diensthoofd sociale dienst, de deskundige financiën en de financieel directeur kunnen steeds dit rapport 
inkijken, weergeven en indien nodig voorleggen aan het beleid. 
 
 
TITEL II. Evaluatie en geschillenregeling 
 
Artikel 6. Evaluatie 
 
Aan het einde van het eerste jaar na afsluiting van deze overeenkomst wordt deze beheersovereenkomst 
geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt voor eventuele aanpassingen van de 
beheersovereenkomst. 
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Artikel 7. Geschillenregeling 
 
Wanneer de huidige overeenkomst aanleiding geeft tot geschillen, dan wordt dit geregeld via een 
bemiddelingsprocedure, die op initiatief van elk der partijen kan worden opgestart. 
 
Artikel 8. Bemiddelingsprocedure 
 
De bemiddelingsprocedure omvat het formuleren van een voorstel door een commissie van deskundigen, met 
name de burgemeester van de gemeente, de voorzitter van het OCMW, de algemeen directeur, de directeur 
Sociaal Huis en de financieel directeur. 
Indien op grond van dit voorstel geen vergelijk kan worden gevonden, wordt het geschil voorgelegd aan de 
gemeenteraad en de OCMW-raad. Beide raden motiveren hun beslissing. Indien beide raden geen 
overeenstemmende beslissing treffen, kan dit aanleiding geven tot de stopzetting van de overeenkomst. 
 
 
 
Aldus opgemaakt te Ingelmunster op datum van 29 augustus 2018 in evenveel exemplaren als er ondertekenaars 
met een onderscheiden belang zijn. Elke ondertekenaar verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 
 
De gemeente,       Het OCMW, 
 
 
 
 
ir. Dominik Ronse,      ir. Dominik Ronse, 
algemeen directeur      algemeen directeur 
 
 
 
 
 
Dirk Debaere,       Dries Couckuyt, 
voorzitter       voorzitter 
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