
Zitting Gemeenteraad van 23 september 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, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, 
Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
Naar aanleiding van het smartelijk overlijden in Kreta van de heer Geert Kerckhof, werknemer van 
het OCMW van Ingelmunster, en zijn partner, mevrouw Chantal Windels, wordt een minuut stilte 
gehouden. 
De gemeenteraad biedt zijn oprecht medeleven aan de families van de overledenen aan. 
 
De heer Voorzitter meldt dat mevrouw Sabine LAMPAERT, raadslid, verontschuldigd is. 
 
Verder vraagt de heer Voorzitter 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 

INFRASTRUCTUREN 

1       Goedkeuren van het tracé van de wegen voor een verkaveling in de Doelstraat en 
Korenbloemstraat 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op artikel 4.2.17 §2 waarin wordt gesteld dat indien de verkavelingsaanvraag 
wegenwerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het 
vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege 
kan worden verleend, dan de gemeenteraad een beslissing neemt over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
verkavelingsaanvraag; 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Bruggestraat - herziening” dat op 
24 maart 2011 werd vastgesteld door de Deputatie van West-Vlaanderen; 

Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend door Familie Neirynck, p.a. 
Korenbloemstraat 6, 8770 Ingelmunster met als onderwerp het verkavelen van grond voor 96 loten 
voor open, halfopen en gesloten bebouwing en garages langsheen ontworpen wegen en openbare 
pleinen en langsheen bestaande wegen (kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B nrs. 838B, 
839B, 841B, 847K, 847R, 847S, 847V, 847W, 848B, 849M, 850D, 858A, 859A, 874B, 874M, 876A 
en met als gemeentelijk referentie V/2014/110, ontvangen op 14 juli 2014); 

Overwegende dat bij het ontwerp van de wegen en groenzones rekening werd 
gehouden met de bepalingen uit het ruimtelijk uitvoeringsplan; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wegen- en uitrustingswerken voor de verkaveling Neirynck in de Doelstraat en 
Korenbloemstraat wordt goedgekeurd. 

 



 

 

2       Goedkeuren van de wegen- en uitrustingswerken in het kader van de 
stedenbouwkundige aanvraag voor het verlengen en verhogen van de perrons van het 
station 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op artikel 4.2.25 waarin wordt gesteld dat indien een vergunningsaanvraag 
wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het 
vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, de 
gemeenteraad een beslissing neemt over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag; 

Gelet dat Infrabel een stedenbouwkundige aanvraag heeft ingediend voor de 
heraanleg, verlenging en verhoging van de perrons van het station, het maken van een doorgang 
onder de sporen voor voetgangers en reizigers, gecombineerd met een hellingsinfrastructuur voor 
fietsers en bouwen van een stationsluifel met bijhorende wachtruimte; 

Gelet dat door de verlenging van de perrons van het station de Kleine Izegemstraat 
wordt onderbroken, waardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk is; 

Overwegende dat de aanvraag kadert in het masterplan voor de dorpskernhernieuwing 
Ingelmunster; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wegen en uitrustingswerken voor de stedenbouwkundige aanvraag van Infrabel 
worden goedgekeurd. 

 

ECONOMIE 

3       Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad 
voor economie 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 mei 2014 houdende erkenning en 

goedkeuring van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor economie (LER); 

Overwegende dat in artikel 11, §2 van de statuten van de LER is voorzien dat het 
huishoudelijk reglement, opgesteld door de LER, ter bekrachtiging voorgelegd aan de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat de LER, in zijn installatiezitting van 20 juni 2014, het huishoudelijk 
reglement heeft aangenomen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het huishoudelijk reglement van de LER wordt bekrachtigd. 

 

PATRIMONIUM 

4       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 

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

Gelet op het goedgekeurde BPA Ketenstraat, goedgekeurd door het Koninklijk Besluit 
van 31 januari 1983 waarin de wegenis en groenzones voor de Nachtegaalstraat en Lijsterstraat 
werden ontworpen; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/1989/2, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 24 maart 1989; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/1992/95, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 25 maart 1993; 



 

 

Gelet op de overeenkomst van 10 januari 1992 tussen de heer Vlerick–Vandewiele en 
de gemeente Ingelmunster waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat na uitvoering van alle werken 
en op voorwaarde dat deze definitief overgenomen en goedgekeurd zijn door het schepencollege de 
kosteloze eigendomsoverdracht van de nodige gronden en werken zal gebeuren aan de gemeente 
Ingelmunster; 

Gelet op de overeenkomst van 12 januari 1993 tussen mevrouw Vlerick-Vandewiele en 
de gemeente Ingelmunster waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat na uitvoering van alle werken 
en op voorwaarde dat deze definitief overgenomen en goedgekeurd zijn door het schepencollege de 
kosteloze eigendomsoverdracht van de nodige gronden en werken zal gebeuren aan de gemeente 
Ingelmunster; 

Overwegende dat de heer Vlerick Philippe, mevrouw Vlerick Isabelle, mevrouw Vlerick 
Charlotte en mevrouw Vlerick Marie-Thérèse de gronden ten kostelozen titel wensen 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 de Lijsterstraat en de Nachtegaalstraat in het openbaar domein 
van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het plan met aanduiding van de grond met kadasternummer sectie D nummer 
218A, sectie D nummer 219R, sectie D nummer 220F, sectie D nummer 225B, sectie D nummer 
219C, sectie D nummer 226A, sectie D nummer 225S en sectie D nummer 225T; 

Gelet op de akte verleden onder voorbehoud, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgende onroerende goederen door de heer Vlerick 
Philippe, mevrouw Vlerick Isabelle, mevrouw Vlerick Charlotte en mevrouw Vlerick 
Marie-Thérèse  aan de gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt 
goedgekeurd: 

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte 

Sectie Nummer 

D 218A 16 a 82 ca 17dm² 

D 219R 12 a 69 ca 71 dm² 

D 220F 34 a 33 ca 51 dm² 

D 225B 16 a 79 ca 50 dm² 

D 219C 20 ca 56 dm² 

D 226A 8 a 80 ca 40 dm² 

D 225 S 52 ca 95 dm² 

D 225T 3 ca 41 dm² 

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



 

 

5       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 

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

Gelet op de verkavelingsovereenkomst van 16 november 2012 tussen de heer 
Demeulenaere Rik en mevrouw Versyck Christel en de gemeente Ingelmunster waarin uitdrukkelijk 
vermeld staat de verkavelaar zich ertoe verbindt het gedeelte van zijn grond met kadastraal 
perceel sectie C nummer 733G kosteloos en op zijn kosten over te dragen aan het 
gemeentebestuur; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/2012/111 die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 12 oktober 2012; 

Overwegende dat de heer Demeulenaere Rik en mevrouw Versyck Christel de grond 
ten kostelozen titel wensen 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 de weg in het openbaar domein van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het plan met aanduiding van de grond met kadastraal perceel sectie C 
nummer 733G; 

Gelet op het ontwerp van akte in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgend onroerend goed door de heer en mevrouw 
Demeulenaere–Versyck aan de gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt 
goedgekeurd. 

Kadastrale gegevens 
Oppervlakte 

Sectie Nummer 

C 733G 78 ca 

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



 

 

CULTUUR 

6       Goedkeuren van het verderzetten van de werking van de projectvereniging BIE 
(voorheen TERF) 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2007 houdende goedkeuring 

van de toetreding tot de erfgoedvereniging “TERF” in het kader van het erfgoedconvenant; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
waarin de werking van een projectvereniging wordt geregeld; 

Gelet op de statuten van de projectvereniging BIE; 

Overwegende dat de werking van de projectvereniging BIE afloopt op 31 december 
2014; 

Overwegende dat de werking van de projectvereniging BIE kan worden verlengd voor 
een periode van 6 jaar indien de deelnemende gemeenten dit unaniem willen; 

Overwegende dat de werking en dienstverlening van BIE een uitbreiding is van de 
gemeentelijke werking en dienstverlening die zonder intergemeentelijke samenwerking onhaalbaar 
of onbetaalbaar zou zijn; 

Overwegende dat, mede door de Vlaamse subsidies, de financiële balans voor de 
gemeente zeer gunstig is; 

Overwegende dat, op basis van de controle door de deelnemende gemeenten en door 
een externe revisor, de projectvereniging naar behoren werkt; 

Gelet op het ontwerp van akte van verlenging voor de projectvereniging BIE voor de 
periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2020; 

Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de projectvereniging BIE 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De verlenging van de projectvereniging BIE wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De akte van verlenging en het huishoudelijk reglement worden als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de projectvereniging BIE. 



 

 

ONDERWIJS 

7       Goedkeuren van de aanpassingen in het schoolreglement voor de gemeentelijke 
basisschool “de Wingerd” 
 
Als gevolg van het verschijnen van gewijzigde regelgeving en aanvullende omzendbrieven vanuit 
het Ministerie van Onderwijs na 1 september 2014, datum waarop de voorbereiding van dit dossier 
werd afgerond, wordt dit punt uitgesteld naar een volgende zitting, zodat de administratie de kans 
krijgt deze wijzigingen te verwerken in het dossier. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

8       Aktename van de goedkeuring van de nieuwe statuten van de vzw Toerisme 
Leiestreek 

De Raad, 
Gelet op de bepalingen van art. 117 van de gemeentewet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2001 houdende 
toetreding van de gemeente Ingelmunster tot de vzw Toerisme Leiestreek; 

Gelet op de goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst met Westtoer inzake 
toerisme en recreatie in de gemeenteraad van 21 januari 2014; 

Overwegende dat de vzw Toerisme Leiestreek het opportuun achtte om de werking 
van de vzw te optimaliseren, meer bepaald een herschikking van de Raad van Bestuur en de 
werking in geografische clusters en dat daardoor de statuten moesten worden aangepast; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek op 2 juli 
2014 de nieuwe statuten heeft goedgekeurd bij unanimiteit; 

Overwegende dat aan deze goedkeuring door de Algemene Vergadering nogal wat 
debat en discussie is voorafgegaan waardoor de goedkeuring van de nieuwe statuten niet aan de 
gemeenteraad van juni kon worden voorgelegd; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt akte genomen van de wijziging van de statuten van de vzw Toerisme 
Liestreek. 

SOCIALE ZAKEN 

9       Aktename van de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het schrijven van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 juli 2014 met 

de vraag om de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster ter kennisname aan de 
gemeenteraad voor te leggen; 

Gelet op het feit dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 juni 2014 de 
jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster heeft vastgesteld; 

Gelet op de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt kennis van de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster. 

VEILIGHEID 

10      Openverklaren van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 

De Raad, 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- 

en bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoemingsvoorwaarden voor de officieren van de 
openbare brandweerdiensten, hoofdstuk III – Officieren-vrijwilligers, Afdeling III, art. 41 t.e.m. art. 
44bis; 



 

 

Gelet op zijn beslissing van 24 mei 2011, houdende wijziging van het grondreglement 
voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en vaststelling coördinatie van bedoeld 
grondreglement; 

Overwegende dat het officierenkorps momenteel bestaat uit één kapitein, één 
luitenant en één onderluitenant, waarvan er, volgens het grondreglement, 4 mogen zijn in de 
graad van: 
- 1 kapitein, 
- 3 luitenanten en/of onderluitenanten; 

Overwegende dat aldus één betrekking van luitenant mag vacant verklaard worden; 

Overwegende dat er leden van het korps in aanmerking komen om tot luitenant 
bevorderd te worden, dat het derhalve aangewezen is dat deze betrekking bij bevordering te 
begeven is; 

Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden dienen vastgesteld te worden; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Eén betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps vacant 
te verklaren en deze bij bevordering te laten begeven. 

artikel 2: De bevorderingsvoorwaarden tot luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps te Ingelmunster worden vastgesteld als volgt: 
De officieren-vrijwilligers van de dienst kunnen zich gegadigde stellen voor de 
bevordering tot luitenant-vrijwilliger, mits zij aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

a. Inwoner zijn van de Europese Unie 

b. Ten minste 3 jaar graadanciënniteit tellen bij het brandweerkorps of bij gebrek 
aan kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de onmiddellijk lagere 
graad dan die van de vacant verklaarde betrekking en die minder dan 3 jaar 
graadanciënniteit tellen 

c. Een gunstig verslag van de burgemeester hebben verkregen 

d. Houder zijn van het brevet officier en van het brevet technicus-
brandvoorkoming, uitgereikt in het kader van door de Staat ingericht onderwijs 
inzake brandweer 

artikel 3: De kandidaturen dienen uiterlijk op 17 oktober 2014 om 12 uur ’s middags toe te 
komen. Zij dienen rechtstreeks en per brief aan de heer Burgemeester gericht te 
worden. 

 
11      Openverklaren van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 

De Raad, 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids 
en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoemingsvoorwaarden voor de officieren van de 
openbare brandweerdiensten; 

Gelet op de beslissing van 24 mei 2011 van de gemeenteraad, houdende de 
hervaststelling van het grondreglement van de gemeentelijke brandweerdienst; 

Overwegende dat het officierenkorps momenteel bestaat uit drie leden en er volgens 
het grondreglement 4 officieren mogen aangesteld worden, kan er één betrekking van 
onderluitenant vacant verklaard worden; 

Overwegende dat leden van het korps in aanmerking komen om tot onderluitenant 
bevorderd te worden, dat het derhalve aangewezen is deze betrekking bij bevordering te begeven; 

Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden dienen vastgesteld te worden; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: Eén betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps 
vacant te verklaren vanaf 1 oktober 2014 en deze bij bevordering te laten begeven. 

artikel 2: De bevorderingsvoorwaarden tot onderluitenant bij gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps te Ingelmunster wordt vastgesteld als volgt: 
 
De onderofficieren-, de korporaals- en de brandweermannen-vrijwilligers van de 
dienst kunnen zich gegadigde stellen voor de bevordering tot onderluitenant-
vrijwilliger mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 Inwoner zijn van de Europese Unie; 
 Ten minste 3 jaar dienstanciënniteit tellen bij het brandweerkorps; 
 Een gunstig verslag van de officier-dienstchef hebben gekregen; 
 Houder zijn van het brevet officier, uitgereikt in het kader van door de Staat 

ingericht onderwijs inzake brandweer; 
 Geschikt bevonden bij een geneeskundig onderzoek; 
 Slagen bij de proeven inzake lichamelijke geschiktheid bedoeld in artikel 8.8 

van het grondreglement. De kandidaat moet slagen in 8 van de 10 proeven, 
waarvan het niet slagen in de proeven C en E eliminerend zijn. 

 Slagen in de proeven die de technische vaardigheden, hun geschiktheid tot 
leidinggeven, en de manier waarop zij hun persoonlijke ideeën uiteenzetten, 
te beoordelen. 

artikel 3: De kandidaturen dienen uiterlijk op 10 oktober 2014 om 12 uur ’s middags toe te 
komen. Zij dienen rechtstreeks en per brief aan de heer Burgemeester gericht te 
worden, hetzij aangetekend, hetzij afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het 
onthaal van de gemeente. 

artikel 4: De examenjury wordt samengesteld als volgt: 
De officier dienstchef als voorzitter 
De korpssecretaris als secretaris 
3 technici, bekwaam om de kandidaten te beoordelen, aan te wijzen door het 
College van Burgemeester en Schepenen 
 
Zij bestaat voor ten minste uit de helft van deskundigen die niet tot de 
gemeentediensten behoren. 

artikel 5: Afschrift van onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving aan de heer 
Gouverneur der Provincie overgemaakt. 

 
12      Goedkeuren van de financiële verdeelsleutel in het kader van de oprichting van de 
brandweerzone Midwest 

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

artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald 
artikel 68 §1 dat bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster conform het Koninklijk Besluit van 2 
februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt 
ingedeeld in hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder hulpverleningszone Midwest 
genoemd); 

Overwegende het wetsontwerp van 1 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de 
hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende 
Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, en 
meer bepaald hoofdstuk 3 ‘Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid’; 

Overwegende dat artikel 23 van voormeld wetsontwerp het volgende bepaalt: 
‘In artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, gewijzigd bij de wet 
van 21 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 
“§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis 
van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. 
Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar 



 

 

waarvoor de dotatie bestemd is. 
Voor de eerste inschrijving van de gemeentelijke dotatie kan de raad van de prezone beslissen de 
datum van 1 november 2014 te verdagen en ten laatste op 1 november 2015 een akkoord 
bereiken.” 
2° het artikel wordt aangevuld met een §3, luidende: 
“§ 3. Bij gebrek aan dergelijk akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld door de 
provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente: 
— de residentiële en actieve bevolking; 
— de oppervlakte; 
— het kadastraal inkomen; 
— het belastbaar inkomen; 
— de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente; 
— de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente; 
— de financiële draagkracht van de gemeente. 
Aan het criterium “residentiële en actieve bevolking” wordt een weging van minstens 70% 
toegekend. De gouverneur brengt elke gemeente op de hoogte van het bedrag van de 
gemeentelijke dotatie waarvoor hij moet instaan, dit ten laatste op 15 december van het jaar dat 
voorafgaat aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.”…’; 

Overwegende dat de prezoneraad er de voorkeur aan gaf om tot een onderling 
akkoord van financiële verdeelsleutel te komen; 

Overwegende de diverse besprekingen op de prezoneraad van 25 maart 2014, 29 april 
2014, 27 mei 2014 en 24 juni 2014 om tot een akkoord van financiële verdeelsleutel te komen; 

Overwegende dat dit akkoord bereikt werd tijdens de prezoneraad op 27 mei 2014; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel en achterliggende redenering, 
berekening en voorstellen op 4 juni 2014 werd toegelicht aan de financieel beheerders van de 
gemeenten uit de prezone Midwest;  

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel en achterliggende redenering, 
berekening en voorstellen op 12 juni 2014 werd toegelicht aan de colleges van burgemeester en 
schepenen, secretarissen en dienstchefs van de gemeenten en brandweerkorpsen uit de prezone 
Midwest; 

Overwegende dat het akkoord met het voorstel van financiële verdeelsleutel werd 
herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Akkoord te gaan met de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke 
gemeente aan de hulpverleningszone Midwest vastlegt en met de Dotatie 2015, 
zoals opgenomen in onderstaande tabel: 

Gemeente Financiële verdeelsleutel 
(% weergave) 

Dotatie 2015 
(in euro) 

Ardooie 3,95 284.628,85 

Dentergem 2,81 188.540,54 

Hooglede 4,27 304.649,05 

Ingelmunster  4,27 300.360,59 

Izegem 11,47 773.905,63 

Lichtervelde 3,30 250.157,36 

Meulebeke 4,41 297.846,69 

Moorslede 4,04 281.248,44 

Oostrozebeke 2,73 183.665,54 

Pittem 3,10 209.245,80 

Roeselare 34,25 2.918.599,02 

Ruiselede 2,07 138.531,12 

Staden 4,45 315.771,27 



 

 

Tielt 9,25 621.784,71 

Wingene 5,63 386.993,30 

artikel 2: Deze verdeelsleutel gaat van start met de inwerkingtreding van de 
hulpverleningszone Midwest op 1 januari 2015. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de voorzitter van de prezoneraad van 
hulpverleningszone Midwest. 

artikel 4: In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20 
dagen na het nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de 
provinciegouverneur. 

EREDIENSTEN 

13      Aktename van het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Amandus 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de eredienst; 

Gelet op de beslissing van 4 juni 2014 van de kerkraad van St. Amandus te 
Ingelmunster waarbij het budget 2015 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 31 juli 2014; 

Overwegende dat een positief advies werd ontvangen van het Bisdom Brugge; 

Overwegende dat het budget 2015 past binnen het meerjarenplan 2014-2019; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek St. 
Amandus. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 
14      Aktename van het budget 2015 van de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de eredienst; 

Gelet op de beslissing van 16 juni 2014 van de kerkraad van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen waarbij het budget 2015 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het budget 2015 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 31 juli 2014; 

Overwegende dat een positief advies werd ontvangen van het Bisdom Brugge; 

Overwegende dat het budget 2015 past binnen het meerjarenplan 2014-2019; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Trees Lapeere, raadslid, bij mail van 
12 september 2014 

Gebruik van de Onze Lieve Vrouwkerk voor culturele doeleinden. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Marie-Thérèse LAPEERE, raadslid, die het 
volgende toelicht. 

Daar ik vernomen heb zou de afdeling “Woord”, gehuisvest in de zaal boven de Onze Lieve 
Vrouwkerk een andere locatie toegewezen worden. Kan je me zeggen waar jullie aan denken om 
die leerlingen en hun leerkracht te huizen? 
Dezelfde bezorgdheid voor de muzikanten van “Kunst Veredelt”. Waar moeten deze mensen 
repeteren? 

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

Je vraag over de huisvesting van de Afdeling Woord van de Stedelijke Academie voor Woord en 
Muziek en “Kunst Veredelt” is terecht. We delen inderdaad de bezorgdheid van deze mensen en 
zullen met hen overleggen, indien we een andere locatie voor hen in gedachten hebben. Maar, 
wees gerust! Er zal niemand op straat komen te staan. Zolang er geen geschikt alternatief 
gevonden is, mogen zowel de Afdeling Woord en de harmonie “Kunst Veredelt” de zaal boven de 
kerk gebruiken. 

Maar zoals vermeld in ons beleidsplan proberen we zuinig om te springen met de financiële 
middelen van de gemeente. Omwille van de afwezigheid van isolatie zijn de stook- en 
energiekosten heel hoog, namelijk zo’n 5.000 eurp per jaar. Daarnaast is er ook de onzekerheid 
over de toekomst van de kerk. Dit zijn de redenen waarom we op zoek gaan naar een alternatief. 
Een mogelijkheid was het lokaal boven in het JOC, eventueel in combinatie met het podium in de 
grote zaal voor de Afdeling Woord, doch volgens de lesgeefster is dit lokaal niet ruim genoeg. 
We zullen onze zoektocht noodgedwongen verder zetten. 

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

2       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 17 
september 2014 

Bedrijfsbelasting. 

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

Er zijn heel wat vragen rond de belasting op bedrijven. Hoe zit dit in elkaar, wie krijgt er een en 
wie niet? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nadine VERHEYE, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Hoe het aanslaan van de belasting naar de bedrijven-rechtspersonen is geregeld staat klaar en 
duidelijk te lezen in het belastingsreglement dat door deze raad werd goedgekeurd. De 
belastingplichtigen zijn de vestigingen en bedrijfszetels van onderneming met 
rechtspersoonlijkkheid. 

De voorganger van de Algemene Financieringsbijdrage, de vroegere milieubelasting, hield geen 
rekening met de samenstelling van het gezin. Ieder gezin betaalde 86 euro. Hierop werd voor de 
alleenstaanden een sociale correctie toegepast naar 43 euro. Opdat niet alleen de gezinnen voor 



 

 

deze financiering zouden opdraaien, werd ervoor gekozen ook de bedrijven een bijdrage te laten 
betalen. 

De Algemene Financieringsbijdrage voor bedrijven is hierbij volledig analoog opgevat als de 
provinciale bijdrage voor bedrijven met die verstande dat enkel de bedrijven met een 
rechtspersoonlijkheid betalen. Individuele burgers met een ondernemingsnummer betalen dus niet 
dubbel. 
Het achterliggend idee is dat ook rechtspersonen gebruik maken van de gemeentelijke 
investeringen en infrastructuur en/of dienstverlening. 

Wij wijzen er eveneens op dat deze Algemene Financieringsbijdrage er enkel en alleen komt om de 
werking van de gemeente te garanderen, wat gezien de precaire financiële toestand waarin we ons 
bevonden en bevinden geen overbodige luxe is. 

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

3       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert, raadslid, bij mail van 
17 september 2014 

Vormen van de brandweerzone Midwest. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Filip BLANCKAERT, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Het verdwijnen van de functie van een beroepskorporaal-brandweerman te Ingelmunster. Wat is 
de impact en het voordeel hiervan voor de Ingelmunsternaar? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt WINDELS, burgemeester, die het volgende 
antwoordt. 

Gisteren hebben we als eerste en enige gemeente van de brandweerzone Midwest een informatie-
avond georganiseerd voor de brandweermensen van Ingelmunster. Ook daar werd ongeveer 
dezelfde vraag gesteld aan Brandweercommandant Witdouck. Commandant Witdouck wordt met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zone-commandant van Midwest en staat in voor de 
operationele leiding en organisatie van zijn manschappen en materiaal. 
De zone-chef stuurt er op aan om alle beroepsbrandweermannen en korpsen op gelijke voet te 
behandelen. U moet weten dat slechts twee van de 15 deelnemende gemeenten 
beroepsbrandweermannen hebben, namelijk Roeselare 35 en Ingelmunster 1. Alle overige korpsen 
draaien puur op vrijwilligers. Vandaar zijn uitdrukkelijke keuze om iedereen mee in hetzelfde 
systeem te laten werken. Dit is de enige en echte reden. Budgettaire keuzes hebben hier niets mee 
te maken en waren zelfs nooit aan de orde. De reorganisatie wordt voor de 
beroepsbrandweermannen trouwens financieel gecompenseerd in het nieuwe statuut. 

Voor Ingelmunster gaat het werken in zone een periode van aanpassing betekenen. In die 
overgangsperiode zal de brandweerkorporaal zeker nog bepaalde onderhoudsdiensten kunnen 
leveren voor ons korps hier in Ingelmunster. Dit werd gisteren nogmaals door de Commandant 
bevestigd. 

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

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt de heer Jan 
DEFREYNE, raadslid, de vraag welke financiële gevolgen de tussenkomsten van de politiezone 
Midow op het voetbalfeest naar aanleiding van de Wereldbeker voetbal te Brazilië hebben gehad. 
De heer Kurt WINDELS, burgemeester, deelt mee dat op deze vraag zal worden geantwoord 
overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 



 

 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 
 
 


