
 Gemeenteraad 

Zitting van 28 maart 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

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

Rob Kindt: schepenen; 

Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 

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

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

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

raadsleden; 

Dominik Ronse: secretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

 

Openbare zitting 

1.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de gemeenteraadsverkiezingen van 

14 oktober 2012 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 15 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het ontslag als raadslid door de heer Davy CLAERHOUT per brief van 14 maart 2018; 

NEEMT AKTE 

Van het ontslag als raadslid van de heer Davy CLAERHOUT. 

Gelet op artikel 16 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de heer Davy CLAERHOUT, raadslid, zijn ontslag, schriftelijk, aan de raad kenbaar 

heeft gemaakt, nadat hij zijn intentie tot het geven van zijn ontslag kenbaar had gemaakt in de vorige 

gemeenteraadszitting; 

Overwegende dat de raad, op heden, akte genomen heeft van dit ontslag; 

Overwegende dat aldus een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat 

op te nemen; 

Overwegende dat mevrouw Carine Geldhof, als eerste opvolger op de lijst 8 (De Brug/N-VA/VLD) 

verkozen werd verklaard; 



Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen verklaard op lijst 8 (De 

Brug/N-VA/VLD): 

GELDHOF Carine 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 waardoor 

deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen opvolger werd afgelegd in 

handen van de heer Dirk DEBAERE, Voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 

gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 

opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 

2.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

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

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

BESLUIT: 

eenparig 

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

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

register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Schoolstraat 

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; 

Overwegende dat met de komst van residentie Mares op het kruispunt Schoolstraat-

Meulebekestraat de parkeerdruk ter hoogte van de woningen Schoolstraat 36-50 sterk toegenomen is; 

Overwegende dat de huidige parkeerruimte niet optimaal benut wordt; 

Overwegende dat op vraag van verschillende buurtbewoners voorgesteld wordt individuele 

parkeervakken af te bakenen in de Schoolstraat ter hoogte van de huisnummers 36 tot en met 50; 

Overwegende dat de Schoolstraat een gemeenteweg is; 

Op voorstel van het Schepencollege; 

eenparig 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Vaste parkeervakken zullen aangebracht worden in de Schoolstraat ter hoogte van de 

huisnummers 36 tot en met 50. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van witte markeringen die 

de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan, voorzien in artikel 77.5 van het 

algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 

1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, 

afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

AFVAL 

4.  Aansluiten bij de Statiegeldalliantie 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet; 



Gelet op het Beleidsplan 20.20, in het bijzonder de beleidsdoelstelling ‘Nette gemeente’; 

Overwegende dat de partners van de Statiegeldalliantie volgende zaken wensen: 

• een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic 

flessen en blikjes 

• een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale 

overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken 

• een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen; 

Overwegende dat de Statiegeldalliantie vraagt aan de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en 

Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018; 

Overwegende dat intussen al meer dan 400 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, 

lokale overheden en bedrijven zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie; 

Overwegende dat het opruimen van zwerfvuil veel tijd en geld kost aan de gemeente; dat de 

gemeente ook beroep doet op een heel aantal vrijwilligers om het zwerfvuil te helpen opruimen; 

Overwegende dat zwerfafval zorgt voor een vuil straatbeeld; dat veel inwoners zich daaraan storen; 

dat zwerfvuil eveneens veel schade en leed kan bezorgen aan dieren die zwerfafval in hun maag krijgen of 

erin verstrikt raken; 

Overwegende dat in volume drankverpakkingen ongeveer 40 % van het zwerfvuil uitmaken of dat 

ongeveer 33 % van het totale gewicht van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen; dat de invoering 

van statiegeld op drankverpakkingen de hoeveelheid zwerfvuil gevoelig kan laten dalen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

eenparig 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie via https://statiegeldalliantie.org. 

LEEFMILIEU 

5.  Goedkeuren van het reglement voor het gebruik van de Drevetuintjes 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de goedkeuring van de resolutie tot het behalen van de titel Fair Trade Gemeente door de 

gemeenteraad in zitting van 17 november 2015; 

Overwegende dat ‘criteria 6 - lokale duurzame voeding’ één van de 6 criteria is waaraan de 

gemeente moet voldoen om de titel Fair Trade Gemeente te behalen; 

Overwegende dat de aanleg van een volkstuinpark waar inwoners van de gemeente hun eigen 

groenten, kruiden en fruit telen een voorbeeld is van lokale duurzame voeding; 

Gelet op de beleidsbeslissing om een volkstuinpark aan te leggen in de gemeente op de percelen 

gelegen langs de Beukendreef (achterzijde van de Weststraat 21-23) die eigendom zijn van de gemeente en 

het OCMW; 

Overwegende dat voor de realisatie van de volkstuintjes budget voorzien werd op 03400/2200200, 

Investeringsenveloppe: 2016/003; 



Overwegende dat de inrichtingswerken voor de aanleg van de volkstuintjes in een eindfase zitten; 

dat de tuintjes kunnen toegewezen worden; dat het noodzakelijk is een gebruiksreglement voor de 

Drevetuintjes op te maken en de gebruiksvergoedingen vast te leggen; 

Overwegende dat volkstuintjes een belangrijke rol spelen in het leven van gezinnen die zelf weinig 

buitenruimte hebben maar interesse hebben voor tuinieren; dat de tuintjes daarom in de eerste plaats 

worden toegewezen aan gezinnen zonder eigen tuin of met een heel kleine tuin; 

Overwegende dat er een groeiende belangstelling is voor duurzaam leven en gezonde voeding; dat 

de volkstuintjes een inspiratiebron kunnen vormen voor andere gezinnen om ook op een duurzame en 

ecologische wijze te tuinieren; dat in het reglement de nodige voorwaarden worden opgelegd rond het 

tuinieren met respect voor het milieu en de omgeving; 

Overwegende dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen 

verboden is in de Drevetuintjes; dat monoculturen niet toegelaten zijn; dat aan de gebruikers gevraagd 

wordt om het tuinafval zoveel mogelijk te composteren, om zuinig om te springen met water en zo weinig 

mogelijk met een motorvoertuig naar de Drevetuintjes te komen; 

Gelet op het ontwerp reglement voor de Drevetuintjes, het overzicht van de gebruiksvergoedingen 

en het uitvoeringsplan; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

eenparig 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Het reglement voor de Drevetuintjes en de gebruiksvergoedingen worden goedgekeurd en 

gevoegd als bijlage bij deze beslissing. 

Artikel 2 – De voorwaarden van het reglement worden integraal opgenomen in de 

gebruiksovereenkomsten die met de gebruikers van de Drevetuintjes worden afgesloten. 

WONEN 

6.  Voorlopig vaststellen van een nieuw straatnaam 

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 feit dat met de komst van bedrijventerrein Zandberg de Groenstraat werd doorgeknipt 

en beide delen van de Groenstraat doodlopend zijn voor gemotoriseerd verkeer; 

Overwegende dat veel vrachtwagens die in de Industrielaan of het andere deel van de Groenstraat 

moeten zijn zich vastrijden in de beide delen van de Groenstraat; 

Overwegende dat de acties die reeds ondernomen zijn niet veel uithalen en het beter zou zijn één 

deel van de Groenstraat een nieuw straatnaam te geven; 

Overwegende dat voorgesteld wordt het deel van de Groenstraat gelegen tussen de Steenovenstraat 

en Industrielaan te wijzigen van straatnaam; 

Overwegende dat de naam ‘Mennestraat’ wordt voorgesteld; 



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

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

Carine Geldhof) 

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

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

BESLUIT:  

Artikel 1 – De voorgestelde straatnaam ‘Mennestraat’ voorlopig vast te stellen. 

Artikel 2 – Deze beslissing ter 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, en latere wijzigingen. 

PATRIMONIUM 

7.  Goedkeuren van een kosteloze grondafstand 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de belofte inzake kosteloze grondoverdracht goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 

september 2017; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met 

het oog op de opname in het openbaar domein en de verbreding van het voetpad aan de Bruggestraat; 

Overwegende dat het een perceel grond betreft in de Heirweg Noord, kadastraal gekend sectie B, 

nummer 29M; 

Overwegende dat Verbrugghe Christiana, Baeckelandt Christel en Baeckelandt Mireille deze grond 

ten kostelozen titel wensen over te dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het ontwerp van akte; 

Op voorstel van de bevoegde schepen 

eenparig 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgend onroerend goed door Verbrugghe Christiana, 

Baeckelandt Christel en Baeckelandt Mireille aan de gemeente Ingelmunster, ten kostelozen 

titel, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

B 29M 19a 57ca 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het openbaar 

domein van de gemeente Ingelmunster. 

8.  Goedkeuren van een kosteloze grondafstand 

De GEMEENTERAAD, 



Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van het gemeentebestuur tot aanleg van 

fietspaden in de wijk Bruinbeekstraat te Ingelmunster; 

Overwegende dat de vergunningsaanvraag met referentie B/2017/79 op 31 juli 2017 werd 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen mits het naleven van bepaalde 

voorwaarden; 

Overwegende dat cvba De Mandelbeek grond ten kostelozen titel wensen over te dragen aan de 

gemeente Ingelmunster voor het realiseren van deze vergunning; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut met het oog op de opname 

in het openbaar domein, en meer in het bijzonder met het oog op de realisatie van een wandel- en 

fietsverbinding in de wijk Bruinbeekstraat en ruimere omgeving; 

Gelet op het opmetingsplan met referentie ‘Aanleg fietspaden in de wijk Bruinbeekstraat’, 

opgemaakt op 10 mei 2017 door Landmetersbureau Demey; 

Gelet op het ontwerp van akte; 

Op voorstel van de bevoegde schepen 

eenparig 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgend onroerend goed door cvba De Mandelbeek 

aan de gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd 

bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

A Deel van 557K 464m² 

A Deel van 557K 14m² 

A Deel van 552T 194m² 

A Deel van 532E 460m² 

A Deel van 532E 1315m² 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het openbaar 

domein van de gemeente Ingelmunster. 

ONDERWIJS 

9.  Goedkeuren van de vorming van een ondersteuningsnetwerk voor West-Vlaanderen 

De GEMEENTERAAD, 

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

Gelet op artikel 172quinquies van het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op beslissingen van de gemeenteraad van 26 september 2017 houdende bekrachtiging van de 

beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van 



de oprichting van en toetreding tot een ondersteuningsnetwerk in West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 

2017-2018; 

Gelet op omzendbrief (NO/2017/01) van 2 juni 2017, gewijzigd op 19 februari 2018, houdende 

samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs met de richtlijnen voor het 

melden van de ondersteuningsnetwerken; 

Overwegende dat het Decreet Basisonderwijs aan de inrichtende machten van het gesubsidieerd 

officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap oplegde om tegen 1 januari 2018 

sluitende afspraken te maken over logische regionale gebieden waarbinnen er slechts een 

ondersteuningsnetwerk actief is en waarbij binnen die regio alle officiële scholen zich aansluiten en die 

over ondersteuning en begeleiding in het kader van ondersteuning van kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften, afspraken kunnen maken met eender welk ander ondersteuningsnetwerk; 

Overwegende dat de scholen voor bijzonder basisonderwijs, overeenkomstig de aanpassing van 

omzendbrief NO/2017/1, tegen 1 maart 2018 aan het ministerie van Onderwijs moesten laten weten bij 

welk ondersteuningsnetwerk ze zich willen aansluiten; 

Overwegende dat de scholen voor basisonderwijs, overeenkomstig de aanpassing van omzendbrief 

NO/2017/1, tegen 1 maart 2018 aan het ministerie van Onderwijs moesten laten door welk 

ondersteuningsnetwerk ze de nodige ondersteuning willen ontvangen; 

Overwegende dat in de huidige stand van zaken tussen de inrichtende machten van het 

gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap enkel afspraken 

werden gemaakt met betrekking tot de gebiedsomschrijving van het ondersteuningsnetwerk; 

Overwegende dat tot nu nog geen enkele modaliteit werd afgesproken op vlak van wijze van 

samenwerken; 

Overwegende dat de voorliggende goedkeuringsbeslissingen met enig voorbehoud moeten worden 

benaderd; 

Gelet op de besprekingen in de schoolraad van 19 februari 2018; 

Gelet op de besprekingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 21 februari 2018; 

Overwegende dat het getuigt van zeer onbehoorlijk bestuur vanwege het ministerie van Onderwijs 

ten aanzien van de lokale besturen, voor zover zij inrichtende macht zijn van gemeentelijk onderwijs, 

aangezien de beslissingsdeadlines steeds zeer laat worden meegedeeld waardoor het onmogelijk is om de 

wettelijk voorziene goedkeuringsprocedures binnen de gemeenten te kunnen volgen; 

Overwegende dat op die manier de wettelijke bevoegdheden van gemeenteraad en schepencollege 

volledig worden miskend; 

Overwegende dat, als gevolg van de bestaande werkgeversverantwoordelijkheid ten aanzien van het 

lerarenkorps, een gemeente geen enkel ernstig middel van protest heeft tegen deze gang van zaken; 

Gelet op de motie van protest; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

eenparig 

BESLUIT:  



Artikel 1 – De gemeenteraad neemt akte van artikel 172quinquies, §3 van het Decreet Basisonderwijs dat, 

onder meer, stelt dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap de inrichtende machten tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken maken 

over logische regionale gebieden waarbinnen er slechts een ondersteuningsnetwerk actief is en 

waarbij binnen die regio alle officiële scholen zich aansluiten en die over ondersteuning en 

begeleiding in het kader van ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, 

afspraken kunnen maken met eender welk ander ondersteuningsnetwerk. 

Artikel 2 – De gemeenteraad herneemt de bekrachtigingsbeslissingen van de gemeenteraad van 26 

september 2017 tot goedkeuring van het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. 

Artikel 3 – De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de schooldirecties van de Zon en de Wingerd, die 

werd genomen overeenkomstig de bepalingen van omzendbrief NO/2017/01, respectievelijk, 

tot vorming van en tot deelname tot het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. 

Artikel 4 – De gemeenteraad neemt akte van het gegeven dat tussen de inrichtende machten van het 

gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap nog geen 

concrete afspraken werden gemaakt inzake de ondersteuning en begeleiding in het kader van 

ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, waardoor onderhavige 

beslissing onder voorbehoud wordt genomen. 

Artikel 5 – De gemeenteraad keurt de motie van protest goed die als bijlage bij deze beslissing wordt 

gevoegd. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

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

gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 

2018 van WVI 

De GEMEENTERAAD, 

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

artikel 44; 

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

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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

Gelet op de statuten van WVI; 

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

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

algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 21 februari 2018 

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

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

1. Statutenwijziging 

2. Mededelingen; 



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

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

VANDENDRIESSCHE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

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

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

BESLUIT:  

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

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

Carine Geldhof) 

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

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

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

goed. 

Artikel 2 – De Raad keurt de voorgestelde wijziging aan de statuten goed. 

Artikel 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

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

in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van WVI van 24 mei 2018 goedkeuren. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 

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

van te geven aan WVI. 

 

De zitting werd afgerond om 20.45u. 

 

 

 

 

 

 

Dominik Ronse Dirk Debaere 

secretaris voorzitter 

 


