
Zitting Gemeenteraad van 23 december 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, 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 20:00 uur. 
 
Hij meldt dat mevrouw Hilde VANKEIRSBILCK, raadslid, verontschuldigd is. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd wordt dit verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 
 
Mevrouw Marlies DE CLERCQ, raadslid, biedt namens de CD&V-fractie de beste wensen voor het 
eindejaar aan aan de heer Voorzitter en aan de heer Burgemeester. 
 

OPENBARE ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Definitief goedkeuren van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Oostrozebekestraat’ 

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien was in de 
opmaak van het RUP Oostrozebekestraat; 

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

Gelet op de plenaire vergadering van 29 maart 2012 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze plenaire vergadering het plan werd 
aangepast; 

Overwegende dat door de omvang van de aanpassingen een nieuwe plenaire 
vergadering werd gehouden op 8 januari 2014 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat een deel van het plangebied gelegen is in mogelijks 
overstromingsgevoelig gebied; 

Overwegende dat het grootste gedeelte van dit overstromingsgebied reeds bebouwd of 
deels verhard is; 

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



Overwegende dat in het overstromingsgebied compenserende maartregelen moeten 
genomen worden indien bestaand buffervolume verloren gaat; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Oostrozebekestraat, bestaande uit een plan van 
de bestaande toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige 
voorschriften opgemaakt door de West-Vlaamse intercommunale; 

Gelet op de beslissing van 11 augustus 2009 houdende de planMER-ontheffing; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 mei 2014 houdende de voorlopige 
vaststelling; 

Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 18 juni 2014 tot 18 augustus 
2014; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 23 
september 2014; 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat de adviezen van zowel de provincie West-
Vlaanderen als van Ruimte Vlaanderen zorgen voor een moeilijke context ten opzichte van de visie 
in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

Overwegende dat in het goedgekeurde GRS op pagina 47 van het richtinggevend 
gedeelte staat dat het niet de bedoeling is om de dynamiek langsheen de gewestweg af te 
remmen; 

Overwegende dat de provincie West-Vlaanderen anderzijds stelt dat een substantiële 
verhoging van de dynamiek niet mogelijk is, zodat de vraag blijft wat dan wel mogelijk is; 

Overwegende dat in navolging van de adviezen gedetailleerd werd bekeken hoe de 
bestaande activiteiten gestructureerd zijn en dat de gewenste ontwikkeling een afspiegeling is van 
de bestaande differentiatie, zowel naar aard als naar vorm, waarbij slechts op een beperkt aantal 
plaatsen met een grondige motivatie de uitbreidingsmogelijkheden verruimd worden; 

Overwegende dat deze werkwijze er toe moet leiden dat alle bestaande activiteiten 
kunnen blijven bestaan of vervangen worden zonder dat er een substantiële toename is van de 
dynamiek waardoor de ruimtelijke draagkracht zou overschreden worden; 

Overwegende dat het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening grotendeels wordt gevolgd; 

Overwegende dat enkel waar de commissie adviseert om te werken met 
wisselbestemmingen, dit advies niet gevolgd omdat het de intentie is om met het RUP 
rechtszekerheid te creëren en geen juridisch betwistbare bestemmingen te voorzien; 

Overwegende dat de plancontour zodanig werd opgesteld dat het plangebied een 
ruimtelijk aaneengesloten geheel vormt; 

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

Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Oostrozebekestraat definitief vast te stellen. 

artikel 2: Het dossier ter goedkeuring aan de bestendige deputatie van de provincie West-
Vlaanderen over te maken. 

WONEN 

2       Goedkeuren van het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een 
aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; 

Gelet op het meerjarig beleidsplan 2014-2019 ‘Ingelmunster 20-20’; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2014 betreffende de 
goedkeuring van de ‘Actualisatie beleidsvisie wonen 2014 - 2019; 



 

 

Gelet op de optie in deze beleidsvisie om de bestaande aanpassingspremie voor 
senioren en personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2005 en 
gewijzigd in de gemeenteraad van 28 maart 2006, te herwerken als een premie voor het 
levenslang wonen; 

Gelet op het voorstel van reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor 
het levenslang wonen in een woning en de bijhorende technische nota; 

Overwegende dat hierover advies werd gevraagd aan de gezinsraad en aan Westkans; 

Gelet op de bespreking van dit reglement in het lokaal woonoverleg van 5 november 
2014; 

Overwegende het positief advies van het lokaal woonoverleg; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het 
levenslang wonen in een woning en de bijhorende technische nota goed te keuren 
en als bijlage bij deze beslissing te hechten. 

artikel 2: De inwerkingtreding van dit reglement vast te leggen op 1 januari 2015. 

artikel 3: Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor 
senioren en personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 
januari 2005 en gewijzigd in de gemeenteraad van 28 maart 2006, vanaf 31 
december 2014 op te heffen. 



 

 

PATRIMONIUM 

3       Goedkeuren van het beleidsplan van RADAR 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van het college van 3 april 2009 om in te stappen in een 

intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Bie op 25 november om een 
nieuwe aanvraag in te dienen voor de erkenning van de intergemeentelijke erfgoeddienst en het 
bijhorende beleidsplan goed te keuren; 

Gelet op het beleidsplan van de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst Radar in 
bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het beleidsplan wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord om de verlenging van de IOED binnen het 
samenwerkingsverband Bie aan te vragen; 

artikel 3: De gemeenteraad geeft zijn akkoord om dit beleidsplan aan te passen aan het 
officiële aanvraagformulier, voor zover dit geen inhoudelijke wijzigingen met zich 
meebrengt. 



 

 

JEUGD 

4       Goedkeuren van een aanpassing aan het gemeentelijk reglement voor de erkenning 
en subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven 

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 het subsidiereglement voor de erkenning en subsidiëring van 
jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 april 2014; 

Overwegende dat werd vastgesteld dat in art 

Gelet op artikel 16 van dit reglement waar de aanrekening van kampen gebeurt vanaf 
5 overnachtingen; 

Overwegende dat dit een materiële fout in het reglement betreft die in tegenspraak is 
met de wijze van berekenen zoals dit vroeger het geval was en in tegenspraak is met wat feitelijk 
werd bedoel, met name vanaf 3 overnachtingen; 

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 9 oktober 2014 betreffende de 
aanpassing van artikel 16 van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van 
jeugdwerkinitiatieven; 

Overwegende dat een gecoördineerd reglement wordt opgemaakt op basis van deze 
beslissing; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: In artikel 16 van het subsidiereglement voor de erkenning en subsidiëring van 
jeugdwerkinitiatieven wordt ‘Vanaf 5 overnachtingen’ vervangen door ‘Vanaf 3 
overnachtingen’. 

artikel 2: De inwerkingtreding van deze aanpassing is gelijk aan de inwerkingtreding van het 
reglement. 

SPORT 

5       Goedkeuren van de overeenkomst met vzw OMS Ingelmunster voor de exploitatie 
van voetbalaccommodatie in het gemeentelijk Sportcentrum 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende 

vaststellen van het meerjarenplan 2014-2019; 

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

Overwegende dat dit voorstel van overeenkomst in deze context moet worden gezien; 

Gelet op het overleg tussen de gemeente en de vzw OMS Ingelmunster waarbij voor 
de periode van 2015 tot met 2019 een afsprakenkader werd gecreëerd met wederzijdse 
engagementen op financieel en organisatorisch vlak waarbij beide partners op hun sterkten worden 
uitgespeeld en die elkaar onderling aanvullen; 

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

Overwegende dat met deze overeenkomst OMS Ingelmunster ten volle wordt 
geresponsabiliseerd; 

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

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 



 

 

Overwegende de bespreking van deze overeenkomst in de Sportraad van 10 november 
2014; 

Overwegende het advies van de heer voorzitter van de Sportraad van 11 november 
2014; 

Overwegende het overleg tussen de Gemeente Ingelmunster, OMS Ingelmunster en de 
Atletiekvereniging Ingelmunster (AVI) naar aanleiding van dit advies op 2 december 2014; 

Overwegende dat het ontwerp van overeenkomst in gezamenlijk overleg werd 
aangepast; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de vzw OMS Ingelmunster 
wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

6       Aktename van de aangepaste schema’s van de jaarrekening 2013 van het OCMW 
Ingelmunster naar aanleiding van een softwareprobleem 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 december 2014 de 

aangepaste schema’s van de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster naar aanleiding van 
een softwareprobleem heeft vastgesteld; 

Gelet op de aangepaste schema’s van de jaarrekening 2013 van het OCMW 
Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt kennis van de aangepaste schema’s van de jaarrekening 2013 van 
het OCMW Ingelmunster naar aanleiding van een softwareprobleem. 

 
7       Kennisgeving van de budgetwijziging 2014-1 van het OCMW Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op artikel 148 §2 en §3, artikel 150 en artikel 156 van het decreet betreffende 

de organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat het budget en de budgetwijziging van het OCMW Ingelmunster 
onderworpen zijn aan het toezicht van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014-1 van het OCMW Ingelmunster werd 
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 oktober 2014; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014-1 de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt en 
overwegende dat de budgetwijziging 2014-1 past binnen het bestaand meerjarenplan 2014-2019; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van  de budgetwijziging 2014-1 van het OCMW 
Ingelmunster. 

 
8       Kennisgeving van de budgetwijziging 2014-2 van het OCMW Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op artikel 148 §2 en §3, artikel 150 en artikel 156 van het decreet betreffende 

de organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat het budget en de budgetwijziging van het OCMW Ingelmunster 
onderworpen zijn aan het toezicht van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014-2 van het OCMW Ingelmunster werd 
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 25 november 2014; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014-2 de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt en 
overwegende dat de budgetwijziging 2014-2 past binnen het bestaand meerjarenplan 2014-2019; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van  de budgetwijziging 2014-2 van het OCMW 
Ingelmunster. 

 
9       Goedkeuren van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1 van het OCMW 
Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn laatst gewijzigd door het OCMW-decreet van 19 december 2008 , inzonderheid art. 270; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 



 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/1 van het OCMW 
Ingelmunster; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het MJP 
2014-2019/1 van het OCMW Ingelmunster van het managementteam van het OCMW van 27 
november 2014; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het MJP 
2014-2019/1 van het OCMW Ingelmunster van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Ingelmunster van 1 december 2014; 

Gelet op de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/1 van 
het OCMW Ingelmunster door de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ingelmunster 
van 22 december 2014; 

Overwegende dat er in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/1 van het 
OCMW Ingelmunster volgende gemeentelijke bijdragen werden ingeschreven: 
 - 2015 1.679.500 euro 
 - 2016 1.694.500 euro 
 - 2017 1.744.500 euro 
 - 2018 1.814.500 euro 
 - 2019 1.894.500 euro 
 - 2020 1.979.500 euro; 

Op voorstel van de voorzitter van het OCMW en na toelichting; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de aanpassing van het MJP 2014-2019/1 van het OCMW 
Ingelmunster goed. 

 
10      Aktename van het budget voor het boekjaar 2015 van het OCMW Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn laatst gewijzigd door het OCMW-decreet van 19 december 2008 , inzonderheid art. 270; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het budget van het boekjaar 2015; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van het budget 2015 van het OCMW 
Ingelmunster van het managementteam van het OCMW van 27 november 2014; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van het budget 2015 van het OCMW 
Ingelmunster van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster van 
1 december 2014; 

Gelet op de vaststelling van het budget 2015 van het OCMW Ingelmunster door de 
Raad Voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ingelmunster van 22 december 2014; 

Overwegende dat er in het budget 2015 van het OCMW Ingelmunster een 
gemeentelijke bijdrage van 1.679.500 euro werd ingeschreven; 

Overwegende dat het budget 2015 past binnen de aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019/1 van het OCMW Ingelmunster goedgekeurd door de Gemeenteraad van 23 december 
2014; 

Op voorstel van de voorzitter van het OCMW en na toelichting; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: De Raad neemt akte van het budget 2015 van het OCMW Ingelmunster. 

 
De heer Davy CLAERHOUT, raadslid, verlaat de zitting. 
 
11      Aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst inzake Kinderopvang 
Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 

2014 houdende goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de Kinderopvang 
Ingelmunster voor 2014 onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2014 houdende 
bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 
2014 houdende goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de Kinderopvang 
Ingelmunster voor 2014; 

Gelet op de overeenkomst tussen het gemeentebestuur Ingelmunster en de 
verantwoordelijken voor de Kinderopvang, de dames Nancy VANNESTE en Sabine DECUYPER van 3 
februari 2014, meer bepaald artikel 2; 

Overwegende dat de afgesloten overeenkomst eindigt op 31 december 2014; 

Overwegende dat deze datum midden de kerstvakantie valt wat zorgt voor praktische 
problemen; 

Overwegende dat de ervaring, na bijna één jaar werken, leert dat het vaststellen van 
een werk- en boekjaar voor de buitenschoolse kinderopvang best gebeurt met ingang van 1 
februari en eindigend op 31 januari van een jaar; 

Overwegende dat het aangewezen is de bovenvermelde overeenkomst als volgt aan te 
passen: 
’31 december 2014’ wordt aangepast door ’31 januari 2015’; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

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

BESLUIT: met 10 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De aanpassing van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur Ingelmunster en 
de verantwoordelijken voor de Kinderopvang, de dames Nancy VANNESTE en 
Sabine DECUYPER van 3 februari 2014 wordt goedgekeurd. 

 
De heer Davy CLAERHOUT, neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 

VEILIGHEID 

12      Goedkeuren van een politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119bis en 135§2; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 2 en 42, 43 §2 2°; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3 huishoudelijke 
afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28; 

Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen 
(hierna het VLAREMA) en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 7 januari 2008 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 
tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine 
Ondernemingen; 

Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband I.V.I.O.; 



 

 

Gelet op de overeenkomst tussen de Opdrachthoudende Vereniging I.V.I.O. en de vzw 
Fost Plus van 1 januari 2012 tot 31 december 2018; 

Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor 
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in het VLAREMA art. 3.1.1; 

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; 
dat minstens papier en karton, hol glas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons selectief moeten worden ingezameld;  

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het 
huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval 
maximaal selectief in te zamelen; 

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en 
hergebruik van afvalstoffen; 

Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar 
bedrijfsafval maximaal selectief dienen ingezameld te worden; 

Overwegende dat er naar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk 
afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te 
stemmen; 

Overwegende dat de tarificatie wordt voorgesteld door I.V.I.O., in overleg met en na 
voorafgaandelijk goedkeuring van de gemeente; 

Overwegende dat de goedkeuring van de gemeente van de voorgestelde tarificatie kan 
gebeuren, bij delegatie, door het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht 
zoals bepaald in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, het niet aanbieden van restafval via de gemeentelijke 
inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar 
buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever,…) maximaal wil voorkomen; 

Overwegende dat om hoger genoemde redenen en met het oog op de rechtszekerheid 
het gepast is, het politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen opnieuw vast te 
stellen en het bestaande reglement op te heffen; 

Gelet op het verzoek van I.V.I.O. om dit te laten van kracht worden op 1 januari 2015; 

Gelet op het Algemeen Politiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad op 21 
september 2010 en latere aanpassingen; 

Gelet op Hoofdstuk 1 – Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen van Deel 2 – Titel 4 van het Algemeen Politiereglement en de voorziene 
definities; 

Overwegende dat als gevolg van de VLAREMA-regeling dit hoofdstuk niet meer actueel 
is en wordt vervangen door onderhavig reglement; 

Overwegende dat dit hoofdstuk met definities buiten werking moet worden gesteld; 

Gelet op het voorstel van verordening; 

Gelet op het voorstel van coördinatie van het Algemeen Politiereglement; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De verordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

artikel 2: Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2015. 

artikel 3: Hoofdstuk 1 – Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen van Deel 2 – Titel 4 van het Algemeen Politiereglement en de 
gekoppelde definities worden buiten werking gesteld vanaf 1 januari 2015. 

artikel 4: Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de voorstellen 
inzake tarificatie van I.V.I.O. goed te keuren. 

 



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

13      Kennisname van het besluit van de gouverneur houdende de definitieve 
vaststelling van de jaarrekening 2013 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen van 4 

november 2014 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2013 
van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 14 november 2014 van de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen betreffende jaarrekening van het dienstjaar 2013; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2013 van de gemeente Ingelmunster. 



 

 

14      Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/IV 

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; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2014 waarin de eerste 
budgetwijziging 2014 en de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2014 waarin de tweede 
budgetwijziging 2014 en de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2014 waarin de derde 
budgetwijziging 2014 en de derde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

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

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De vierde 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. 



 

 

15      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/4 

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; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 april 2014 waarin de eerste 
budgetwijziging 2014 en de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2014 waarin de tweede 
budgetwijziging en de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2014 waarin de derde 
budgetwijziging en de derde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2014/4 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. 



 

 

16      Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/V 

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; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2014 waarin de eerste 
budgetwijziging 2014 en de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2014 waarin de tweede 
budgetwijziging 2014 en de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2014 waarin de derde 
budgetwijziging 2014 en de derde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd; 

Overwegende dat de beslissing tot goedkeuring van de vierde aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 ook ter goedkeuring voorligt in deze gemeenteraad; 

Overwegende dat de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 aansloot bij 
de budgetwijziging 2014 IV en enkel een aanpassing was van het investeringsbudget; 

Overwegende dat de vijfde aanpassing van het meerjarenplan is opgemaakt in functie 
van de opmaak budget 2015 waarbij ook het exploitatiebudget en liquiditeitenbudget zijn 
geactualiseerd; 

Overwegende dat in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan de financiële nota ook 
is uitgebreid en de periode 2014-2020 weergeeft; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: De vijfde 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. 



 

 

17      Vaststellen van het budget voor het boekjaar 2015 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 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 
2 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en 
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Overwegende dat het budget 2015 wordt verduidelijkt door de toelichting bij het 
budget; 

Overwegende dat het budget 2015 bestaat uit de volgende beleidsrapporten: 
 de strategische nota 
 de financiële nota; 

Overwegende dat deze rapporten als bijlage bij deze beslissing worden gevoegd; 

Overwegende dat de gemeenteraad deze beleidsrapporten dient vast te stellen; 

Overwegende dat de toelichting bij het budget 2015 bestaat uit: 
 de toelichting bij het exploitatiebudget 
 de toelichting bij het investeringsbudget 
 de evolutie van het liquiditeitenbudget 
 een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies; 

Overwegende dat de gemeenteraad akte dient te nemen van deze toelichting; 

Overwegende dat het ontwerp van budget 2015 voor advies werd voorgelegd aan de 
adviesraden en overlegorganen van de gemeente; 

Overwegende dat het dossier veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt 
besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd werd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: Het budget 2015 wordt vastgesteld. 

artikel 2: Er wordt aktegenomen van de toelichting bij het budget 2015. 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Davy Claerhout, raadslid, bij mail van 16 
december 2014 

Bestemming van de Onze Lieve Vrouwkerk 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Davy CLAERHOUT, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Graag had ik van het college het standpunt begrepen en de lopende initiatieven op korte termijn in 
verband met de verdere bestemming van de recent aangekochte kerkgebouwen van de Onze Lieve 
Vrouwparochie op erg korte en middellange termijn. 

De heer Voorzittier geeft het woord aan de heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, die het 
volgende antwoordt. 

In het beleidsplan Ingelmunster 20.20 heeft het gemeentebestuur heel duidelijk gesteld dat men 
het verenigingsleven maximaal willen ondersteunen. Een rijk verenigingsleven heeft natuurlijk 
ruimte nodig. Het aanbod aan gemeentelijke zalen stuit daarbij soms op haar limieten. Om dit 
probleem ten gronde aan te pakken werkt het bestuur aan een geïntegreerd plan. Het is al langer 
geweten dat bepaalde verenigingen nood hebben aan bijkomende infrastructuur. Om op die vraag 
te kunnen ingaan is het belangrijk dat we precies weten waar de knelpunten liggen. Daarom 
hebben we in oktober een enquête gedaan bij al onze verenigingen. In de toekomst bieden zich 
ook een aantal kansen aan die we als gemeente met beide handen moeten grijpen. Ik denk aan 
het ontwijden van de Onze Lieve Vrouwkerk en het verdwijnen van de brouwerij uit het centrum. 
In de mate van het mogelijke moeten we hier nu op inspelen om op langere termijn tegemoet te 
komen aan de vragen van onze verenigingen. 

In oktober lanceerde de dienst vrije tijd een enquête om te polsen naar de behoeften van alle 
Ingelmunsterse verenigingen. Er werden drie eenvoudige vragen gesteld: 

 Voldoet het huidige aanbod aan gemeentelijke infrastructuur voor uw vereniging? 
 Indien niet, wat zijn voor uw vereniging de tekortkomingen? 
 Gebruikt uw vereniging naast de gemeentelijke infrastructuur ook nog andere ruimtes? 

Ondertussen zijn de resultaten binnen en blijkt, bijvoorbeeld, dat de grote zaal van het Joc (het 
vroegere Don Bosco) voor bepaalde activiteiten niet voldoet. Uitwijken naar de grotere 
evenementenhal is geen ideale oplossing, want dan komt men vaak in conflict met de 
sportkalenders. Hier op korte termijn een oplossing voor vinden wordt moeilijk, maar het geeft wel 
duidelijk aan waar we op langere termijn naar toe moeten. De eerste stappen moeten vandaag al 
genomen worden. Een andere vraag die duidelijk naar boven kwam is of het mogelijk is om de 
gemeentelijke vergaderzalen te voorzien van drank, zodat de verenigingen hier zelf niet voor 
hoeven te zorgen. Dit is dan weer een probleem dat we wel op korte termijn kunnen oplossen. 

Het gemeentebestuur is er verder van overtuigd dat een deel van het tekort aan geschikte zalen 
kan opgelost worden door een betere planning. Verenigingen moeten op hun 
bestuursvergaderingen de beschikbaarheid van onze zalen kunnen zien. Op die manier kunnen de 
vele activiteiten veel beter ingepland worden en komt men ook minder in elkaars vaarwater. Een 
digitaal reservatiesysteem, waar al jaren vraag naar is, moet de oplossing bieden. Dit systeem 
moet onmiddellijk ook een sterke vereenvoudiging zijn bij het organiseren van activiteiten. 
Vandaag is het zo dat verenigingen die iets willen organiseren bij verschillende diensten aanvragen 
moeten doen. Zaal reserveren bij de jeugd- en cultuurdienst, evenementenformulier online 
invullen, nadars aanvragen bij de technische dienst,…. Om het voor de organisatoren 
overzichtelijker te maken moeten we naar een gecentraliseerde aanvraag. Ook hier moet het 
digitaal reservatiesysteem een oplossing bieden. 

Een digitaal reservatiesysteem is natuurlijk maar een deel van de oplossing. Uit de enquête blijkt 
duidelijk dat er ook nood is aan nieuwe infrastructuur. De verhuis van de huidige brouwerij kan 
hier mogelijkheden bieden. Door de bouw van de kinderopvang op het jeugdcentrum moet er 
gezocht worden naar een nieuwe locatie voor de jeugdverenigingen die er gehuisvest zijn. Aan 
deze zoektocht wil het gemeentebestuur ook onmiddellijk de vraag naar nieuwe 
cultuurinfrastructuur koppelen. Om de mogelijkheden concreet te onderzoeken werd een 
studiebureau ingeschakeld. De bouw van een nieuwe zaal zal om budgettaire redenen nog niet 



 

 

voor morgen zijn, maar we moeten vooral zorgen dat we een concreet plan hebben om dit in de 
toekomst wel te realiseren. We mogen hier geen historische kansen missen. 

Ook de recente aankoop van de Onze Lieve Vrouwkerk kadert in deze totaalaanpak. Op korte 
termijn betekent het dat Kunst Veredelt en de afdeling Woord van de SAMW niet op straat komen 
te staan en dat naast de zaal boven de kerk nu ook de kerk zelf zal kunnen gebruikt worden. Op 
langere termijn moet ook dit gebouw een deel van de totaaloplossing worden. 

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 Davy Claerhout, raadslid, bij mail van 16 
december 2014 

Inplanting van straatmeubilair in de wijken 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Davy CLAERHOUT, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Graag had ik van het college het standpunt begrepen en de lopende initiatieven op korte termijn 
met betrekking tot de vraag van diverse burgers van de gemeente omtrent inplanting van (extra) 
straat meubilair op verschillende locaties zoals de gemeentelijke begraafplaats, het Acaciaplein,… 

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

In het budget voor 2015 is voor de prioritaire beleidsdoelstelling ‘veilig en net Ingelmunster’ een 
bedrag van 20.000 euro voorzien voor het aankopen en plaatsen van zitbanken in de gemeente. 
Dit is bijkomend aan de 10.000 euro voorzien in jaarlijks terugkerende investeringen voor aankoop 
straatmeubilair. Hiervoor is een plan in opmaak dat aangeeft waar er banken wenselijk en nodig 
zijn. We kijken ook waar er banken aan vervanging toe zijn. Om esthetische redenen kijken we 
voor een egaal type banken. 

Concreet. In en rond het centrum, met name de zone van de dorpskernhernieuwing, kiezen we 
voor het type bank dat op de markt staat. 
Op alle andere plaatsen, wijken, pleinen, straten zal geopteerd worden voor één type bank. We 
kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding, naar duurzaamheid en onderhoud. Het type bank dat nu 
in de Jan Breydelstraat aan de bejaardenwoningen staat, is de beste keuze. Deze banken ogen 
mooi, zitten goed en dragen het Forest Stewardship Council (FSC)-label. Het FSC-certificaat staat 
garant voor een verantwoord bosbeheer. Momenteel is het FSC-label het enige label voor een 
correct bosbeheer dat de steun krijgt van alle milieuorganisaties. 
In functie van het budget zal in 2015 een stock banken aangekocht worden. De aangekochte 
banken die niet onmiddellijk kunnen of moeten geplaatst worden, slaan we op in het gemeentelijk 
depot. Dit heeft als voordeel dat een gunstige prijs kan bedongen worden bij aankoop in grote 
hoeveelheid. 
Bij nieuwe verkavelingen wordt aan de verkavelaar een financiële last opgelegd waarmee de 
gemeente zitbanken, speeltoestellen of ander straatmeubilair kan aankopen. 
Concrete acties: 

 Zitbanken op de gemeentelijke begraafplaats 
Deze zijn eveneens voorzien in het plan. Na restauratie van de Gravenkapel zullen de 
zitbanken aan bod komen. Wellicht zal dit niet meer in 2015 zijn. 

 Acaciaplein 
Na uitvoering van de werken aan de Jan Breydelstraat, die starten in 2015. 

 Op de speelweide naast de Beukendreef aan de 11 Julisingel komt, op vraag van 
omwonenden, volgend jaar een picknickbank. Deze bank zal gebouwd worden door het 
Izegemse VTI. De bank die er nu staat, zal verplaatst worden dichter bij de speeltuigen. Bij 
positieve evaluatie kan dit type picknickbank overal in de gemeente gebruikt worden. 

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



 

 

 
3       Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Marlies De Clercq, raadslid, bij brief 
van 17 december 2014 

Aanwending van het budget in een periode van besparingen en hoge gemeentebelastingen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Marlies DE CLERCQ, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

De CD&V-fractie wenst naar aanleiding van de onverantwoorde aanwending van grote budgetten in 
een periode van belangrijke besparingen en zeer hoge gemeentebelastingen een bespreking te 
houden over twee exemplarische dossiers. 

Het budget met betrekking tot mobiliteit. 
In het schepencollege van 24 november 2014 werd beslist een budget van 20.000 euro te voorzien 
voor een analyse van de verkeerssituatie in het centrum. De CD&V-fractie vindt dit een zeer groot 
bedrag in een periode van besparingen en hoge gemeentebelastingen en wenst een uitgebreide 
motivatie hiervoor. 
Het budget met betrekking tot een nieuw logo en nieuwe huisstijl. 
Collega Sabine Dendauw heeft tijdens de gemeenteraad van 21 oktober 2014 toelichting gevraagd 
bij de geruchten met betrekking tot het ontwerpen van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Uit 
het antwoord van het schepencollege dat we op 21 oktober mochten ontvangen bleek dat het 
ontwerpen van het nieuwe logo alleen reeds bijna 26.000 euro kost. De CD&V-fractie wenst een 
bespreking te houden met betrekking tot de volledige impakt op het budget en over tal van 
elementen in dit dossier die op 21 oktober niet werden toegelicht door het schepencollege. 

De heer Voorzittier geeft het woord achtereenvolgens aan mevrouw Martine VERHAMME, schepen, 
en aan de heer Kurt WINDELS, burgemeester, die het volgende antwoorden. 

De vraag om een studie te laten maken in verband met het circulatieplan komt er op aandringen 
van een groot deel van de Ingelmunsterse bevolking. Bijna dagelijks spreken mensen ons aan 
omtrent de gevaarlijke situatie in het centrum. 
We hebben eerst en vooral het mobiliteitsplan onder de loep genomen. Hierop hebben we geen 
opmerkingen. De visie en de principes van het mobiliteitsplan worden zeker en vast behouden, 
maar de realisatie of de uitvoering ervan in het centrum, zou volgens ons en dat van de 
Ingelmunsternaren, beter moeten. 
Vooral de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in het centrum moet aangepakt worden. Vele fietsers 
en voetgangers voelen zich onveilig in de centrumstraten. Ik weet wel dat het zone 30 is, wat 
betekent gemengd verkeer. De fietsers en voetgangers hebben een zogezegde bevoorrechte 
positie. Alleen stellen we vast dat de bevoorrechte positie niet of bijna niet afdwingbaar is. 
Een opsomming van de knelpunten: 

 11 Julisingel 
o Onderbenut in de ontsluitingsfunctie. 
o De aanliggende fietspaden zijn erg smal (1 m in plaats van de wettelijke breedte 

van 1,5 m) en veroorzaken een sterk onveiligheidsgevoel bij de fietsers. 
o De drempel ter hoogte van de Bremstraat zorgt voor geluidsoverlast voor de 

omwonenden. 
o De inrichting van het kruispunt 11 Julisingel en Bruggestraat schept problemen 

voor het vrachtverkeer, dat richting Brugge wil. Dit zal wellicht nog toenemen na 
de verhuis van de brouwerij naar Emelgem. 

o Het fietspad moet gedwarst worden voor wagens die vanuit het centrum richting 
Brugge willen rijden. 

 Bruggestraat en Weststraat 
o Het wegprofiel is erg smal waardoor de fietsers, zeker deze die tegen de rijrichting 

in rijden, zich onveilig voelen en vaak op het voetpad fietsen. Ook op het kruispunt 
is de situatie voor de fietsers niet echt duidelijk en gevaarlijk. 

o De snelheid van 30 km per uur wordt vaak niet gerespecteerd en is niet 
gemakkelijk afdwingbaar. 

o Het kruispunt Weststraat-Stationsstraat-Bruggestraat-Oostrozebekestraat zorgt 
tijdens de avondspits voor capaciteitsproblemen komende van de Weststraat. 

 Doelstraat en Nieuwstraat, kruispunt Weststraat-Doelstraat: 
o Grote drukte in de Nieuwstraat en Doelstraat. Ongeveer 3.000 wagens per dag. 
o Voetgangers zijn niet echt zichtbaar bij het oversteken van de Nieuwstraat, als er 

auto’s komen vanuit Bruggestraat. 



 

 

o Grote hoeveelheid sluipverkeer (ook frequent vrachtwagens) om naar Emelgem te 
rijden. 

o Onveilig gevoel bij fietsers. 
o Het kruispunt Doelstraat–Weststraat zorgt voor een gevaarlijke situatie. 

 Schoolstraat: 
o Veel doorgaand verkeer. 
o Problemen door verkeerd parkeren en stoppen op de rijbaan voor en na schooltijd. 
o Problemen bij het uitdraaien van de Guido Gezellestraat, richting Meulebekestraat. 

Door het smalle wegprofiel rijden de auto’s vaak op het voetpad aan de kant van 
de Prizmaschool. 

o Parkeerproblematiek aan de zorgflats. 
 Bruggestraat-Meulebekestraat: 

o De inrit van de parking van het winkelcentrum ligt vlak na de bocht, komende 
vanuit de Meulebekestraat. 

Deze knelpunten worden ook bevestigd door de ongevallenstatistieken die ons bezorgd werden 
door de verkeersdienst. Op de 101 ongevallen vonden ongeveer 60% plaats in het centrum. Bij de 
ongevallen met lichamelijk letsel stelt men vast dat deze gebeuren op gelijkaardige kruispunten, 
zoals Bruggestraat-Nieuwstraat, Weststraat–Doelstraat en Bruggestraat-11 Julisingel. De 
slachtoffers waren fietsers en voetgangers. 
Na overleg met en op aanraden van de verkeersdienst werd beslist dat, aangezien de 
verkeersproblematiek in het centrum een complex gegeven is, het aangewezen zou zijn een studie 
te laten opmaken door een extern bureau. De complexiteit van het probleem is dat, als het verkeer 
op de ene plaats wordt geweerd, andere plaatsen met dit drukke verkeer worden belast. We 
verschuiven het probleem. Een perfect voorbeeld hiervan is de 11 Julisingel. Deze werd indertijd 
aangelegd en ingericht als een ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer, wat in tegenspraak is met 
de woonwijken errond. Vandaar de problemen bij de keuze van de inrichting van de 11 Julisingel. 
Daarom de noodzaak om deze studie te laten maken. De opdracht van het studiebureau is om de 
knelpunten zo economisch en efficiënt mogelijk aan te pakken, gaande van circulatiewijzigingen, 
voorrangswijzigingen, aanpassingswerken, herinrichtingen... De studie moet een totaalvisie van de 
gewenste mobiliteitsontwikkeling voorstellen en een concreet actieplan met betaalbare en 
realiseerbare oplossingen en maatregelen aanreiken. 

In de gemeenteraad van 21 oktober 2014 vroeg de CD&V-fractie naar een stand van zaken 
omtrent de introductie van de nieuwe huisstijl. Wij hebben toen het volgende geantwoord: 
“Eind maart 2014 werd het ontwikkelen van een huisstijl voor gemeente en OCMW gegund aan 
reclamebureau Artex uit Izegem. 
Daarna volgde eerst een analysefase. Op basis van het beleidsplan, het onderzoek van de 
Artevelde Hogeschool uit 2011-2012 en enkele gesprekken met Ingelmunsternaren, medewerkers 
en politici werd de positionering van Ingelmunster voor de komende jaren in kaart gebracht. 
Met deze gegevens op zak startte Artex het ontwikkelen van een logo als basis voor de nieuwe 
huisstijl. Dit logo heeft ondertussen definitief vorm gekregen. Momenteel wordt de huisstijl 
praktisch uitgewerkt voor allerhande dragers, op basis van een prioriteitenlijst. 
Vanaf januari moet alles qua administratie (brieven, enveloppen, bestelbonnen, facturen, …), alle 
online toepassingen (website, sociale media, nieuwsbrieven) en ’t Ingeling de nieuwe huisstijl 
uitdragen. 
In de gemeenteraad van december zal het logo en huisstijl in primeur voorgesteld worden aan de 
gemeenteraad. Op 4 januari, tijdens de algemene nieuwjaarsreceptie, zal dit gebeuren voor de 
volledige bevolking.” 
Sinds de gemeenteraad van 21 oktober en vandaag is er naarstig verder gewerkt aan het 
klaarstomen van de huisstijl. Ik kan u melden dat we perfect op schema zitten en dat het 
noodzakelijke klaar zal zijn tegen nieuwjaar. 
Het uitwerken van een huisstijl stond in het beleidsplan en was dus zeker geen verrassing. Ook het 
budget was voorzien in 2014. Vanaf nu gaat de huisstijl functioneel worden geïmplementeerd, wat 
betekent dat bij de aanmaak of aankoop van materiaal voor de gemeente of het Sociaal Huis 
systematisch het nieuwe logo van onze gemeente er op zal staan. De scholen Wingerd en De Zon 
hebben een apart logo gekregen die aansluit bij de stijl van het logo van de gemeente. Ook de 
kinderopvang krijgt een apart logo in de dezelfde stijl. Allemaal ontwerpen die mee in het budget 
zitten. 
Wat betreft ‘het hert’ kan ik melden dat deze blijft hangen in deze raadszaal. Het gemeentelijk 
wapenschild blijft uiteraard ook intact en zal, onder andere, op de trouwboekjes staan. 

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 vraagt mevrouw 
Els LEYSEN, raadslid, waarom er geen markt is op vrijdag 26 december en op vrijdag 2 januari. 
 
De heer Burgemeester antwoordt dat door de bevoegde dienst een bevraging is gebeurd bij de 25 
marktkramers. Uit de antwoorden bleek dat de overgrote meerderheid van de marktkramers ofwel 
niet van plan was om naar de markt te komen omdat ze zelf in vakantie zijn ofwel zich konden 
neerleggen bij het gegeven dat er geen markt zou worden gehouden. Op basis van deze gegevens 
besliste het college om op de bewuste dagen geen markt te organiseren. 
 
Overeenkomstig art. 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
DEFREYNE, raadslid, welke afspraken werden gemaakt met het circus dat gedurende een periode 
zijn tenten heeft opgeslagen op de festivalweide. Er kan duidelijk worden vastgesteld dat er na hun 
vertrek schade aan het terrein is door hoefgetrappel en bandensporen en dat de opkuis niet 
behoorlijk is gebeurd (o.a. dierenmest). Hoe waren de afspraken met betrekking tot een eventuele 
vergoeding bij schade? 
 
De heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, deelt mee dat dit zal worden onderzocht door de 
technische dienst en dat aan het raadslid een antwoord zal worden verstrekt overeenkomstig art. 8 
van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad 
 

BESLOTEN ZITTING 

PATRIMONIUM 

21      Goedkeuren van een levenslange huurovereenkomst 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, §2 – 12°; 

Overwegende dat de heer en mevrouw VANDEPUTTE Freddy en DE KEE Sonja op 
heden en dit sinds lang de conciërgewoning van het Brandweerarsenaal bewonen; 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2015 de Brandweerzone Midwest wordt ingericht; 

Overwegende dat de Brandweerzone Midwest bevoegd wordt voor het operationeel 
beheer van de Brandweer te Ingelmunster; 

Overwegende dat het brandweerarsenaal van Ingelmunster eigendom blijft van de 
gemeente Ingelmunster, zelfs na inrichting van de Brandweerzone Midwest; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de heer en mevrouw VANDEPUTTE Freddy en 
DE KEE Sonja de conciërgewoning van het Brandweerarsenaal kunnen blijven bewonen, zelfs al 
zijn ze met pensioen en is het operationeel beheer van de Brandweer overgedragen aan de 
Brandweerzone Midwest; 

Overwegende dat het aangewezen is aan de heer en mevrouw VANDEPUTTE Freddy en 
DEKEE Sonja een levenslange huurovereenkomst aan te bieden; 

Gelet op het ontwerp van levenslange huurovereenkomst; 

Overwegende dat deze levenslange huurovereenkomst best wordt bekrachtigd door de 
Zoneraad van de Brandweerzone Midwest; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

Gelet op de geheime stemming voor dit punt die oplevert: 
 - 20 stemmen, waarvan 20 ja; 

BESLUIT: Gelet op de uitslag der stemming 

artikel 1: De levenslange huurovereenkomst wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

artikel 2: Aan de Zoneraad van de Brandweerzone Midwest wordt gevraagd deze 
huurovereenkomst te bekrachtigen. 

 
De heer Voorzitter sluit de zitting om 21:50 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 



 

 

Namens de Gemeenteraad 
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