
Zitting Gemeenteraad van 22 april 2014 

 
AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - 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 - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:30 uur. 
Omwille van de jaarlijkse infovergadering voor raadsleden door IVIO opent de zitting, per 
uitzondering, een half uur later. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

WATER 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 3 
juni 2014 – goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28 
februari 2014 om deel te nemen aan de algemene vergadering en buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 3 juni 2014; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
Algemene vergadering 
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2013 (bijlage) 
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013 
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de winstverdeling (bijlage 

Jaarrekening) 
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2013 

Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten 
op 3 juni 2014 
(zie punten 6 en 7 in de bijlage bij agendapunt 3) 

5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht 
gedurende 2013 

6. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding (bijlage) 
7. Voordracht bij de VREG van Infrax West als DNB voor elektriciteit en aardgas 
8. Toetreding van de gemeente Hooglede voor de activiteit Warmte (mededeling) 
9. Huldiging van personeelsleden 
Buitengewone algemene vergadering 
1. Statutenwijziging (bijlage) 

° Artikel 7 - Vast gedeelte van het kapitaal, soorten aandelen/inbreng 
° Artikel 46: toevoeging van artikel 46 quarto: winstverdeling warmtedistributie 

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; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Infrax West van 3 juni 
2014 goed. 

artikel 2: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax 
West van 3 juni 2014 goed. 

artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene en 
buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 3 juni 2014 zal haar 
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene en 
buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 3 juni 2014 goedkeuren. 

artikel 4: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 

AFVAL 

2       IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2014 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
maart 2014 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 19 mei 2014; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2013 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2013 
4. Winstverdeling 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-revisor voor het boekjaar 2013 
6. Varia 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende 
aanduiding van mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster en de heer Wilfried VANACKER, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

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

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

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 19 mei 2014 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IVIO van 19 mei 2014 zal haar stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van IVIO van 19 mei 2014 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 



 

 

PATRIMONIUM 

3       Goedkeuren van een akte van overdracht van onroerende goederen 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 28 en 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de vereniging van mede-eigenaars van Ingelmunster Shopping 
Center, hier vertegenwoordigd door haar syndicus ‘ BVBA Immo Deny’, de gronden ten kostelozen 
titel wenst over te dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in 
het bijzonder, voor de opname van het fietspad langs het Ingelmunster Shopping Center in het 
openbaar domein van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het plan met aanduiding van de grond gelegen nabij Bruggestraat 77, te 
nemen uit een perceel gekadastreerd als winkelcomplex met kadasternummer sectie A nummer 
846 R5; 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning met referentie B/2008/168, die werd 
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 4 december 2008; 

Gelet op de voorwaarde die werd opgenomen in bovenvermelde stedenbouwkundige 
vergunning om na volledige aanplanting en inrichting (inclusief verharding en verlichting) van de 
deelzone 7a, deze gronden kosteloos over te dragen aan de gemeente; 

Gelet op het ontwerp van akte, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgend onroerend goed door de BVBA Immo Deny aan 
de gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt goedgekeurd: 
Deel van perceel sectie A nummer 846 R5, oppervlakte 1.197 m². 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het 
openbaar domein van de gemeente Ingelmunster. 

 



 

 

JEUGD 

4       Goedkeuren van de aanpassingen aan de subsidiereglementen voor de 
jeugdwerking 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van 

het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 
2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het 
provinciaal jeugdbeleid; 

Gelet op de subsidiereglementen voor het jeugdwerk die goedgekeurd werden in de 
gemeenteraad van 19 oktober 2010 als onderdeel van het jeugdbeleidsplan 2011-2013; 

Gelet op goedkeuring van het reglement voor het instellen en aanwenden van een 
jeugdreservefonds dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 24 mei 2011; 

Overwegende dat vanuit de jeugdraad een projectgroep werd opgericht die een 
onderzoek voerde naar hoe het subsidiesysteem aangepast kan worden in functie van de huidige 
situatie bij de erkende jeugdwerkinitiatieven; 

Rekening houdende met het feit dat de nodige kredieten, ter uitvoering van de nieuwe 
reglementen, werden voorzien in het budget van 2014 op basis van het voorstel tot aanpassing 
van de jeugdraad; 

Gelet op de ontwerpen van reglement; 

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 26 februari 2014 betreffende het 
definitieve ontwerp tot aanpassing; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het gemeentelijk reglement inzake de toelage voor huur en nutsvoorzieningen voor 
particuliere lokalen wordt opgesplitst in twee afzonderlijke reglementen: 
- het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van de huur voor particuliere 
lokalen 
- het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van nutsvoorzieningen voor 
particuliere lokalen. 
Deze reglementen worden goedgekeurd en toegevoegd als bijlage bij deze 
beslissing. 

artikel 2: Het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van het volgen van kadervorming 
wordt aangepast en toegevoegd als bijlage bij deze beslissing. 

artikel 3: Het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van onderhoud en verbouwingen 
voor particuliere lokalen wordt aangepast en toegevoegd als bijlage bij deze 
beslissing. 

artikel 4: Het gemeentelijk reglement voor het jeugdreservefonds wordt afgeschaft. 

artikel 5: Het gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van 
jeugdwerkinitiatieven wordt aangepast en toegevoegd als bijlage bij deze 
beslissing. 

 



 

 

SPORT 

5       Goedkeuren van de rekening en het jaarverslag 2013 van het Regionaal Sport 
Overleg (interlokale vereniging)  

De Raad, 
Gelet op het lidmaatschap van onze gemeente bij het Regionaal Sport Overleg 

interlokale vereniging (RSOiv); 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 2013 houdende beslissing tot 
verderzetten van de samenwerking voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2019 in het kader 
van het Regionaal Sportoverleg (RSOiv); 

Gelet op art. 12 van samenwerkingsovereenkomst RSOiv waarin bepaald is dat aan de 
gemeenteraad jaarlijks de rekening ter goedkeuring dient voorgelegd; 

Gelet op art. 15 van samenwerkingsovereenkomst RSOiv waarin bepaald is dat, samen 
met de rekening, het jaarverslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden 
voorgelegd; 

Gelet op de rekening van 2013 van de RSOiv, die afgesloten is met een negatief saldo 
van 917,39 euro voor een totaal aan uitgaven van 14.961,52 euro en een totaal aan inkomsten 
van 14.044,13 euro; 

Gelet op de reserves eind 2012 ten bedrage van 5.460,88 euro, wordt een bedrag van 
4.543,49 euro overgedragen naar 2014; 

Gelet op het jaarverslag 2013 van de vereniging RSOiv, in bijlage; 

Gelet op de sluitende begroting 2014 van de RSOiv, met 37.655,00 euro aan 
ontvangsten en 37.655,00 euro aan uitgaven; 

Gelet op het jaarprogramma 2014 van de RSOiv; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De rekening en het jaarverslag 2013 van het RSOiv worden goedgekeurd. 

 



 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6       Goedkeuren van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel 

De Raad, 
Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van 
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het 
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16 december 2008 waarin de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werd vastgesteld en latere aanpassingen; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel een dynamisch 
document is dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel door te voeren, meer bepaald als gevolg van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de 
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige 
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft en het Koninklijk Besluit 
van 13 januari 2014 tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

Overwegende dat als gevolg hiervan het mogelijk wordt voor statutair personeel om te 
werken na de leeftijd van 65 jaar (artikel 153 van de rechtspositieregeling) en de statutaire 
personeelsleden op proef voor de sociale zekerheid gelijkgesteld worden met de vast aangestelde 
statutaire personeelsleden (artikel 237 en 245 van de rechtspositieregeling); 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel in bijlage; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassing van de rechtspositieregeling van 
het gemeentepersoneel tot stand kwam na overleg met de werknemersdelegaties op 7 maart 2014 
zoals voorzien in de wet van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 7 maart 2014; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17 maart 2014; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 maart 2014; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden 
vastgesteld zoals in bijlage. 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

7       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Komma in het kader van 
Kinderopvang Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de opstart van de ‘Kinderopvang Ingelmunster’; 

Gelet op het feit dat vzw Komma in eigen beheer alle vormen van kinderopvang voor 
kinderen tot twaalf jaar organiseert; 

Overwegende dat zij daarnaast ondersteuning biedt aan de eigen 
kinderopvanginitiatieven en deze van derden; 

Overwegende dat vzw Komma gericht en op maat advies geeft met als doel een 
kwaliteitsvolle en excellente pedagogische dienstverlening uit te bouwen; 

Overwegende dat iedereen die als organiserend bestuur betrokken is bij een 
(opstartende) kinderopvangvoorziening lid kan worden van vzw Komma; 

Overwegende dat het jaarlijks lidgeld wordt bepaald op basis van de erkende of in 
aanvraag zijnde capaciteit en bedraagt 323 euro; 

Overwegende dat wij als lid/contractant van vzw Komma kunnen genieten van 
volgende voordelen: 
 ondersteuning op maat van de voorziening, dit kan ter plaatse of via telefoon/mail 
 hulp om als opstartend initiatief een onderbouwd dossier in te dienen bij K&G 
 ondersteuning voor bestaande voorzieningen om de opvang verder kwalitatief uit te bouwen 
 organiseren van een forum om informatie en ervaringen uit te wisselen 
 opmaken van documenten waardoor we zicht krijgen op specifieke items van de werkingen 

van de collega’s in een bepaalde regio, via de specifieke webpagina voor leden 
 netwerking binnen onze regio 
 opvolging van het beleid vanuit Vlaams en federaal niveau en vervullen van een intermediaire 

rol tussen werkveld en overheid waardoor de actuele informatie met ons kan worden 
afgetoetst 

 via de centrale diensten beroep doen op de expertise van de personeelsdienst, 
kwaliteitscoördinator, coach, …; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die als bijlage bij deze beslissing wordt 
gevoegd; 

Overwegende dat volgende aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst worden 
gedaan: 
‘De overeenkomst gaat in op 1/1/14 en dit voor een periode van 1 jaar.’ wordt vervangen door ‘De 
overeenkomst gaat in op 1 mei 2014 en dit voor een periode van 8 maanden.’ 
‘Het lidgeld voor het lopende jaar bedraagt 323 euro.’ wordt vervangen door ‘Het lidgeld voor het 
lopende jaar bedraagt 75% van 323 euro.’ 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en vzw Komma goed te 
keuren, mits aanpassing van de voorgestelde wijzigingen. 

 



 

 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

8       wvi – Algemene vergadering van 22 mei 2014 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van wvi; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 21 
maart 2014 om deel te nemen aan de algemene vergadering van wvi van 22 mei 2014; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om 

18:30 uur 
2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om 

19:00 uur 
3. Verslag van de raad van bestuur 
4. Verslag van de commissaris 
5. Jaarrekeningen 2013 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Benoeming 3 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge: mevrouw Lieve Mus 

(Brugge), mevrouw Georgina Denolf (Brugge), de heer Filip Van de Voorde (Zedelgem) 

8. 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; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van wvi van 22 mei 2014. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van wvi van 22 mei 2014 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van wvi van 22 mei 2014 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

9       Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de leningen in het 
kader van het meerjarenplan 2014-2019 voor de gemeente en het OCMW van 
Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 



 

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 25; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leningen MJP2014-2019 gemeente 
Ingelmunster” een bijzonder bestek met nr. 2014-064 werd opgesteld door de aankoopdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 700.000,00 incl. 
btw (0% btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open 
offerteaanvraag; 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking 
overschrijdt; 

Overwegende dat Jurgen Vanoverberghe aangesteld wordt als leidend ambtenaar voor 
dit dossier; 

Overwegende dat in het MJP 2014-2019 de nodige middelen zijn voorzien op AR 
6500000/00400; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014-064 en de 
raming voor de opdracht “Leningen MJP2014-2019 gemeente Ingelmunster”, 
opgesteld door de Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 700.000,00 
incl. btw (0% btw). 

artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

artikel 3: De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

artikel 4: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
en Europees niveau. 

 
10      Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 
22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

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

Overwegende dat naar aanleiding van wijziging van bepaalde kredieten er tevens een 
aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 



 

 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld en als bijlage 
gehecht bij deze beslissing. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal voor algemeen administratief toezicht naar de 
hogere overheid worden gestuurd. 

 



 

 

11      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/1 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring 
van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere 
aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief 2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 22 
maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 waarin het initieel budget 
2014 en het initieel meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2014/1 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze 
beslissing. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal voor algemeen administratief toezicht naar de 
hogere overheid gestuurd worden. 

 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 14 
april 2014 

Inlichtingen in verband met het ontwerpend onderzoek en kostencalculatie door wvi in het kader 
van buitenschoolse kinderopvang. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Jan DEFREYNE, raadslid, die het volgende toelicht. 

We hebben vernomen dat door het gemeentebestuur een offerte werd aangevraagd bij de wvi voor 
een ontwerponderzoek buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen. Wat was de specifieke vraag 
aan wvi en welke locatie hebben jullie voor ogen? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine VERHAMME, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Deze vraag handelt over de opdracht die in het schepencollege van 24 februari 2014 aan de wvi 
werd toegewezen met een bestelaanvraag ten bedrage van 3.097,60 euro (BTW incl.) voor een 
beperkt ontwerpend onderzoek en kostencalculatie bij het bouwen van een kinderopvang. 

De site van Don Bosco is hierbij een heel valabele plaats waarvan de ruimtelijke en de financiële 
haalbaarheid wordt onderzocht. In dit kader is op 29 april een overleg gepland met alle betrokken 
diensten van de gemeentelijke administratie, het team dat nu instaat voor de kinderopvang in de 
Stationsstraat en de Jeugdraad. 

Ik wel er wel op wijzen dat we op dit ogenblik nog steeds in een oriënterende fase zitten waarbij 
wordt gemikt op een maximaal multifunctioneel gebruik van de nieuw te bouwen faciliteit en de 
randvoorwaarden gesteld in ons beleidsplan, maar, tegelijk, wordt gemikt op het maximaal 
uitputten van de mogelijkheden inzake externe financiering en subsidiëring. 
Dus, met nadruk, aan dit dossier wordt heel hard gewerkt maar definitieve beslissingen zijn nog 
niet genomen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Yves 
VERCRUYSSE, raadslid, volgende vraag. 
Is het niet mogelijk dat het College van Burgemeester en Schepenen, zoals dit ook in de vorige 
legislatuur gebeurde, op regelmatige basis terugkoppelt naar de gemeenteraad om een stand van 
zaken te geven over belangrijke dossiers? 
De heer Voorzitter deelt mee dat op deze vraag zal worden geantwoord overeenkomstig art. 8 van 
het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad. 
 
Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Filip 
BLANCKAERT, raadslid, volgende vraag. 
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de subsidieaanvraag voor de verwarmingsinstallatie 
in de Sint-Amandskerk? 
De heer Rob KINDT, schepen, antwoordt hierop het volgende. 
Naar aanleiding van het bezoek door bevoegd Minister Bourgeois op 17 april, waarin de toezegging 
voor de restauratiepremie van de gravenkapel officieel werd meegedeeld, werd gepolst naar de 
stand van zaken van dit andere dossier. Nu blijkt dat het dossier dermate gerangschikt staat op de 
zeer lange wachtlijst dat een uitvoering kan worden verwacht eind 2015, begin 2016, dit natuurlijk 
onder voorbehoud van de wijze waarop de nieuwe Vlaamse regering, na 25 mei, met deze 
wachtlijsten zal omgaan. 
 
In uitvoering van art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad beantwoordt 
Martine VERHAMME, schepen, de vraag van Sabine DENDAUW, raadslid, die in vorige 
gemeenteraad werd gesteld, met name de vraag tot het plaatsen van een wegwijzer richting 
Izegem op het kruispunt Ringweg/Kortrijkstraat om aldus de Gentstraat te ontlasten. De bevoegde 
wegbeheerder AWV wil hierop ingaan en heeft opdracht gegeven deze wegwijzer te plaatsen. 
 



 

 

De heer Voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 
 
 


