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De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Voorzitter meldt dat de heer Yves Vercruysse, raadslid, verontschuldigd is. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er 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 ter hoogte van het 
Kloosterhof 

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 de verkavelingsaanvraag, ingediend door Matexi NV, Brugsesteenweg 253, 
8500 Kortrijk met als onderwerp het verkavelen van grond voor 9 loten met bijhorende wegenis- 
en uitrustingswerken (kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nrs. 549D, 691Z2 en met als 
gemeentelijk referentie V/2014/118, ontvangen op 28 juli 2014); 

Overwegende dat het voorgestelde ontwerp een uitbreiding is van het Kloosterhof; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het tracé van de weg voor de verkaveling van Matexi NV ter hoogte van het 
Kloosterhof wordt goedgekeurd. 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Goedkeuren van de overname van Gaselwest-aandelen naar aanleiding van het 
uittreden van Electrabel NV uit Gaselwest 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en 

gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte 
dossier met documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de gemeente/stad overgemaakt 
werd; 



 

 

Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-
overeenkomst bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het 
kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen 
Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions 
(ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt; 

Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts 
overgedragen kunnen worden aan de vennoten en mits akkoord van de raad van bestuur; 

Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het 
distributienetbeheer verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist 
werd door de raad van bestuur van de distributienetbeheerders (in casu Gaselwest) en anderzijds 
een ander gedeelte te beslissen is door de openbare vennoten zelf; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 5 september 
2014 akte genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij 
het aandeel van elke individuele openbare vennoot (op basis van zijn aandelen A en F en 
winstbewijzen E” in bezit op 31 december 2013) in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar 
goedkeuring heeft gehecht aan het aan de openbare vennoten te formuleren aanbod tot overname 
van de aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest beslist heeft om deze 
aandelenovername te financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaal-
aandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 
december 2013; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het 
aanbod tot overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de 
kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de 
aandelen A2 van Electrabel nv; 

Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt 
voor de betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging 
inhoudt voor de openbare vennoten; 

Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie 
voorzien wordt op 29 december 2014 met ingenottreding voor de openbare vennoten met 
betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014; 

Gelet op het feit dat de openbare vennoten aan Eandis cvba opdracht dienen te geven 
om de uit de kapitaalvermindering binnen Gaselwest aan hen toekomende bedragen ter betaling 
van de overnameprijs van de aandelen A2 van de aangesloten maatschappij Electrabel nv over te 
maken aan Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader 
van haar exploitatieopdracht binnen Gaselwest, waaronder het beheer van de financiële middelen; 

Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van 
Electrabel nv tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld 
worden op de algemene vergadering van Gaselwest die op 10 december 2014 in buitengewone 
zitting plaatsheeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, en waarvoor 
aan de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 16 september 2014 een afzonderlijk dossier 
overgemaakt werd; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het door de raad van bestuur van Gaselwest per brief van 23 september 2014 
voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van de aangesloten 
maatschappij Electrabel nv in de intercommunale vereniging Gaselwest, die 
toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van 1.868.044,09 euro voor de 
activiteit elektriciteit (38.064 aandelen Ae2) en 842.539,18 euro voor de 
activiteit gas (16.044 aandelen Ag2), te aanvaarden en te financieren door een 
kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de 
kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande 
onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende 
voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die 
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014. 



 

 

artikel 2: Opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 
de in artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv. 

artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en, onder meer, kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, per adres 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
3       Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest op 10 december 2014, goedkeuren van de statutenwijzing en vaststellen van 
het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en 

gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16 september 2014 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Gaselwest die op 10 december 2014 plaats zal hebben in het Eandis-gebouw, President 
Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk; 

Overwegende dat volgende agenda werd opgesteld: 
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij (Electrabel 

nv) door de openbare vennoten – stand van zaken 
2. Statutenwijzigingen: 

a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in 
het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de 
wijziging aan het doel en omvorming van de huidige rechtsvorm naar opdrachthoudende 
vereniging en daarmee gepaard gaande wijziging van categorieën van aandelen en 
winstbewijzen; 

b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen; 
c) Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen. 

3. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2015 

4. Uitkering voorschot op dividend 2014 – Bekrachtiging 
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – Bekrachtiging 
6. Statutaire benoemingen 
7. Statutaire mededelingen 

Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in 
zitting van 5 september 2014 dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het feit dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste 
agendapunt akte zal nemen van de raadsbeslissingen van de aangesloten gemeenten en provincies 
met betrekking tot de voorgestelde overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij 
(Electrabel nv) door de openbare vennoten, waarover de gemeenteraad in een afzonderlijke 
raadsbeslissing zal besluiten; 

Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die 
hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 
- ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de aangesloten maatschappij Electrabel 

nv aan de openbare vennoten de facto een uittreding van de aangesloten maatschappij uit de 
distributienetbeheerder Gaselwest als gevolg voor het einde van 2014 en wordt voorgesteld 
om alle statutaire bepalingen te schrappen omtrent de participatie van de aangesloten 
maatschappij alsook de bepalingen in verband met de kapitaalaandelen F en winstbewijzen E”, 
omdat door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 werd beslist deze om te 
zetten in aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd werden in verband met de 
participatie van Electrabel nv; 
Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn van het 
aanvaarden door de openbare vennoten van de overdracht van de aandelen aangeboden door 
de aangesloten maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen 
en de daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit en dat de raad van bestuur van 
Gaselwest op 10 december 2014 over de genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de 
algemene vergadering. 

- ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden met de 
activiteit inzake warmtenetten; 
Recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten rond warmtenetten tot stand gekomen, 
waaraan de distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis, 



 

 

deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de 
aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van een warmtenet en het transport en levering naar 
de gebruikers van warm water vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig 
van industriële processen of afvalverbranding naar de gebruikers. 
Gelet op het feit dat ook Gaselwest in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de gemeenten en 
hen wil helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energie-efficiëntie en het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. 

- ten derde wordt voorgesteld om de statuten van Gaselwest aan te passen aan het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (decreet IGS); 
Gelet op het feit dat Gaselwest heden door zijn gewestgrensoverschrijdend karakter een 
intercommunale vereniging is met als rechtsvorm een cvba en onderworpen aan de wet van 
22 december 1986. 
Gelet op het feit dat ingevolge het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales 
Gaselwest zijn statuten voor 1 juli 2015 dient aan te passen. 
Gelet op het feit dat deze aanpassing erop neer komt dat de statuten zowel inhoudelijk als 
vormelijk zoveel mogelijk afgestemd worden op deze van de 5 Vlaamse distributie-
netbeheerders uit de Eandis-groep die reeds sinds 2002 de rechtsvorm hebben aangenomen 
van een opdrachthoudende vereniging. 
Gelet op het feit dat de voornaamste effecten zijn: 

o inkorting van de duurtijd tot 9 november 2019 (i.p.v. 21 maart 2023); 
o aanpassing van de benaming van de categorieën van aandelen en winstbewijzen; 
o minstens 80% gemeentelijke samenstelling van de raad van bestuur; 
o toepassing van de onverenigbaarheden uit artikel 48 van het decreet IGS; 
o aanduiding van een afgevaardigde uit de oppositie van de gemeenteraad; 
o afschaffing van het college van commissarissen; 
o evaluatierapport en ondernemingsplan over de werking van de vereniging om de zes 

jaar; 
o het ter goedkeuring voorleggen van statutenwijzigingen aan de toezichthoudende 

overheid; 
o termijn behandeling statutenwijzigingen in gemeenteraden wordt 90 dagen (i.p.v. 

60 dagen); 
o principes inzake verlenging en beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking 

op basis van de artikelen 35, 36 en 37 decreet IGS; 
o geen mogelijkheid van uittreding tijdens de vastgestelde duur; 
o mogelijkheid voor Waalse gemeenten om tot 1 juli 2015 uit te treden; 

- ten vierde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door te 
voeren, waaronder de vervanging van de bijlage 2 met betrekking tot de winstverdeling uit de 
captieve periode met het oog op een vereenvoudigde voorstelling, de vervanging van notie 
‘tussentijds dividend’ door ‘interim-dividend’; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen en 
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op het 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 9 onthoudingen 

artikel 1: De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
intercommunale vereniging Gaselwest van 10 december 2014 wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De voorgestelde statutenwijzigingen van de intercommunale vereniging Gaselwest 
onder de opschortende voorwaarde, wat het gedeelte met betrekking tot de exit 
Electrabel betreft, van het aanvaarden door de openbare vennoten van de 
overdracht van de aandelen aangeboden door de aangesloten maatschappij en de 
effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden 
optimalisatie van het aandelenbezit wordt goedgekeurd. 

artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de intercommunale vereniging Gaselwest 
op 10 december 2014, zullen hun stemgedrag afstemmen op de beslissingen geno-
men in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van 
onderhavig raadsbesluit. 



 

 

artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

AFVAL 

4       IVIO –Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
15 december 2014 van IVIO en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger 
van de gemeente 

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 21 
oktober 2014 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 15 
december 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 de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2014 houdende 
aanduiding van mevrouw Evy BECQUART, raadslid, en de heer Wilfried VANACKER, schepen, als 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVIO; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor de volledige legislatuur of tot ze door 
de gemeenteraad zou worden herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders 
2. Terugstorten wettelijke reserve 
3. Inkopen wvi-aandelen 
4. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2015 
5. Goedkeuring begroting 2015 
6. Varia; 

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 9 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 15 december 2014 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 15 december 2014 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 
15 december 2014 goedkeuren. 

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

LEEFMILIEU 

5       Goedkeuren van de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een 

Veranderende Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich er eenzijdig toe heeft verbonden haar 
CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te 
verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te 
verhogen (20-20-20-doelstellingen); 

Gelet op het feit dat de Europese Unie zich sedert 2008 rechtstreeks richt tot lokale 
besturen via het initiatief Covenant of Mayors (burgemeestersconvenant), waarin gemeenten zich 
vrijwillig kunnen engageren minstens 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020 tegenover een 
zelfgekozen referentiejaar; 



 

 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) 
in haar vijfde Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de 
klimaatverandering ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de 
mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste 
eeuw; 

Overwegende dat de klimaatopwarming ook in onze provincie effecten heeft zoals 
blijkt uit het Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies 
Oost- en West-Vlaanderen (met de steun van Euregio Scheldemond); 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst 
bij de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale 
initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 

Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de klimaatverandering 
helpen verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen en door het stimuleren 
van het gebruik van duurzame energie; 

Overwegende dat alle Vlaamse lokale besturen reeds talloze acties ondernemen die 
kaderen in een klimaatbeleid; 

Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen en wvi aan de gemeenten om een 
engagementsverklaring voor lokaal klimaatbeleid in West-Vlaanderen te ondertekenen en zo mee 
te werken aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen; 

Gelet op de engagementsverklaring in bijlage; 

Gelet op het feit dat de Provincie West-Vlaanderen en wvi een ondersteuningsaanbod 
lokaal klimaatbeleid voor gemeenten voorstellen; 

Gelet op het feit dat de ondertekening van dit engagement voor een lokaal 
klimaatbeleid een opstap kan zijn voor een gezamenlijke ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant in maart 2015; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het engagement voor een lokaal Klimaatbeleid in West-Vlaanderen wordt 
ondertekend. 

artikel 2: Met de ondertekening van dit engagement: 

 erkent de gemeente als lokale overheid dat zij een belangrijke rol kan spelen 
in het terugdringen van de klimaatverandering en het inspelen op de reeds 
optredende veranderingen 

 erkent de gemeente dat klimaat een thema is waar verschillende 
beleidsdomeinen bij betrokken moeten worden: ruimtelijke planning, energie, 
water, milieu, mobiliteit, economie, landbouw, enz. 

 engageert de gemeente zich om zowel in haar eigen werking als naar de 
verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, verenigingen, enz.) acties op te 
zetten om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te milderen 
zoals: 

 verlagen van het energiegebruik 
 verlagen van de CO2-uitstoot 
 verhogen van het aandeel hernieuwbare energie 
 ruimte bieden aan water 

 engageert de gemeente zich om hiervoor samenwerking te zoeken met 
betrokken actoren zoals burgers, bedrijven, kennisinstellingen, 
distributienetbeheerders, sociale partners, verenigingen, middenveld, enz. 

artikel 3: De raad geeft de Schepen van Leefmilieu, de heer Wilfried Vanacker machtiging om 
deze engagementsverklaring te ondertekenen tijdens het gezamenlijk 
ondertekeningsmoment op 1 december 2014 in Oostende, vergezeld door de heer 
Gemeentesecretaris. 

artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Provincie West-Vlaanderen, 
Dienst Minawa, t.a.v. Nathalie Erbout, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint-Andries. 



 

 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 

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

Overwegende dat de heer en mevrouw Elgers–Debruyne de grond ten kosteloze 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 uitbreiding van de Heidebloemstraat; 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie V/2003/61, die werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 5 maart 2004; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2003 met betrekking tot 
de goedkeuring van de uitrustingswerken voor de verkaveling Elgers–Debruyne; 

Gelet op de verkavelingsovereenkomst tussen de heer en mevrouw Elgers–Debruyne 
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 het plan met aanduiding van de grond met kadastraal perceel deel van sectie 
A nummer 845 S2; 

Gelet op de akte verleden onder voorbehoud, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De akte van overdracht van volgend onroerend goed door de heer en mevrouw 
Elgers–Debruyne aan de gemeente Ingelmunster, ten kosteloze titel, wordt 
goedgekeurd 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

A 845 S2 42 ca 83 dm² 

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



 

 

7       Bekrachtigen van een aankoopbod 

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

Overwegende dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot 
onroerende goederen een bevoegdheid is van de gemeenteraad; 

Gelet op de aankoopbelofte van 6 november 2014 uitgebracht door de heer 
Burgemeester en de heer Gemeentesecretaris voor de aankoop van een pand in de gemeente 
Ingelmunster namens de Gemeente; 

Gelet op de noodzaak tot snelheid van handelen in en het vertrouwelijk karakter van 
dit dossier; 

Overwegende dat de aankoopbelofte werd uitgesproken onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad; 

Overwegende dat de raadsleden het dossier hebben kunnen inzien mits het bewaren 
van de vertrouwelijkheid; 

Overwegende dat de nodige middelen in het budget van de gemeente zullen worden 
ingeschreven; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De aankoopbelofte van 6 november 2014 wordt bekrachtigd. 

KUNSTONDERWIJS 

8       Goedkeuren van de filiaalovereenkomst met de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord van Izegem 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet Deeltijds Kunstonderwijs van 31 juli 1990 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Izegem een filiaal 
inricht in de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de lopende filiaalovereenkomst dringend aan actualisatie toe was; 

Gelet op het voorafgaand overleg met alle gemeenten die een filiaal inrichten bij de 
opmaak van de nieuwe overeenkomst; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeente Ingelmunster keurt de filiaalovereenkomst goed. 

artikel 2: Deze overeenkomst wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 



 

 

SPORT 

9       Goedkeuren van de reglementen voor sport- en impulssubsidies voor de periode 
2014-2019 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007, ter uitvoering van het 
decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene 
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur 
houdende instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen van de 
gemeenten; 

Gelet op het gewijzigd besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012, 
betreffende de uitvoering van het nieuwe decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid; 

Gelet op het feit dat het gemeentebestuur via een doelgericht subsidiebeleid (Vlaamse 
beleidsprioriteit 1 van het nieuwe decreet van 6 juli 2012) de kwalitatieve uitbouw van de 
sportverenigingen met jeugdwerking, competitie en of een G-werking wil stimuleren door middel 
van het sportsubsidiereglement; 

Gelet op het feit dat het gemeentebestuur de sportverenigingen wil stimuleren tot 
professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel 
tot onderlinge samenwerking (Vlaamse beleidsprioriteit 2 van het nieuwe decreet van 6 juli 2012) 
d.m.v. het subsidiereglement impulssubsidies; 

Overwegende dat overeenkomstig het Planlastendecreet de gemeente via de 
meerjarenplanning en de jaarrekening (BBC) (2014-2019) dient aan te tonen dat het zowel 
inhoudelijk als financieel voldoet aan de Vlaamse beleidsprioriteiten sport; 

Gelet op het goedgekeurd sportsubsidiereglement en subsidiereglement 
impulssubsidies 2014-2019 in zitting van de gemeentelijke sportraad van 13 oktober 2014; 

Gelet op het feit dat de kredieten in het budget zijn ingeschreven; 

Gelet op het ontwerp van gemeentelijk sportsubsidiereglement voor toekenning van 
kwaliteitssubsidies ter ondersteuning van sportverenigingen met competitiesport, jeugdwerking, en 
een eventuele G-werking; 

Gelet op het ontwerp van gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies voor 
toekenning van subsidies ter ondersteuning van een kwaliteitsvol sporttechnisch kader; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het gemeentelijk Sportsubsidiereglement voor toekenning van kwaliteitssubsidies 
ter ondersteuning van sportverenigingen met competitiesport, jeugdwerking, en 
een eventuele G-werking wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing 
gevoegd. 

artikel 2: Het gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies voor toekenning van subsidies 
ter ondersteuning van een kwaliteitsvol sporttechnisch kader wordt goedgekeurd en 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 



 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10      Goedkeuren van de aanpassing aan de formatie van het gemeentepersoneel 

De Raad, 
Gelet op artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 18 maart 2014 tot vaststelling van de 
formatie van het gemeentepersoneel na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat volgende wijziging aan de personeelsformatie aangewezen is binnen 
de dienst openbare werken en patrimonium: deskundige mobiliteit/facility is qua functieniveau 
gelijk aan deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer waardoor het bijgevolg aangewezen 
is deze functie op te trekken tot niveau B4-B5; 

Overwegende dat dit een gemiddelde meerkost per jaar oplevert van 5.701,93 euro; 

Overwegende dat deze meerkost opgenomen wordt in het budget 2015 en het 
meerjarig beleidsplan 2015-2020; 

Gelet op het advies van het managementteam van 13 oktober 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 10 oktober 2014; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, conform 
art. 5, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en 
conform art. 103 en 104 van het Gemeentedecreet, als volgt: 

Statutair gemeentepersoneel FTE 

Secretaris 1 

Financieel beheerder 1 

Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Deskundige netwerk- en IT-beheer (C4-C5) 1 

Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 

Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 

Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 

Deskundige financiën (B1-B3) 1 

Administratief medewerker (C1-C3) 9 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 

Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (A4a-A4b) 1 

Deskundige GIS (B1-B3) 1 

Deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar (B1-B3) 1 

Milieuambtenaar (B1-B3) 1 

Ingenieur-diensthoofd (A4a-A4b) 1* 

Deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer (B4-B5) 1° 

Deskundige patrimonium/facility (C4-C5) 1* 

Deskundige patrimonium/facility (B4-B5) 1° 

Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 

Technisch medewerker (C1-C3) 1 

Technisch medewerker (D4) 2° 



 

 

Technisch assistent (D1-D3) 5 + 2* 

Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 

Assistent dienstleider (B1-B3) 1 

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 

Collectieverzorger (D1-D3) 1 

Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1 

Sportpromotor (B1-B3) 1 

Educatief medewerker sociale maribel (B1-B3) 1 
* = uitdovend; ° = geblokkeerd 

artikel 2: Op basis van art. 104, § 2, 3° van het Gemeentedecreet worden volgende 
contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor aanvullende of 
specifieke opdrachten: 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 

artikel 3: Op basis van art. 104, § 2, 5° van het Gemeentedecreet worden volgende 
contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster 
toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die 
hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: 

Contractueel gemeentepersoneel FTE 

Technisch assistent (D1-D3) 1 

Technisch beambte (E1-E3) 1 

Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 

Busbegeleider (E1-E3) 1 

artikel 4: Op basis van art. 104, § 3 van het Gemeentedecreet wordt volgende contractuele 
functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om 
te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester en de 
schepenen: 

Contractueel kabinetspersoneel FTE 

Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 

artikel 5: De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering 
van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: 

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE 

Technisch medewerker gesubsidieerd contractueel (D4) 1° 

Technisch assistent gesubsidieerd contractueel (D1-D3) 3 + 1* 

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 12 

Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 

artikel 6: De lijst van beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage. 

 
11      Goedkeuren van de aanpassing aan het organogram van de gemeentelijke 
diensten 

De Raad, 
Gelet op artikel 75 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 18 maart 2014 houdende de 
vaststelling van het organogram van de gemeentelijke diensten na aanpassing; 



 

 

Gelet op de beslissing van heden waarin de Gemeenteraad de formatie van het 
gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; 

Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden 
gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 13 oktober 2014; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 10 oktober 2014; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt, na aanpassing, vastgesteld 
zoals in bijlage. 



 

 

IT 

12      Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 
december 2014 van CIPAL (dienstverlenende vereniging) en vaststellen van het mandaat 
van de vertegenwoordiger van de gemeente 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in 

verband met de werking van de gemeenteraad; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 
en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 

Gelet op de statuten van CIPAL; 

Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2014 tot de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL van 12 december 2014 om 10:30 uur met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) 
3. Vervanging bestuurder 
4. Wijziging van de zetel van de vereniging 
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
6. Rondvraag 
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 21 oktober 2014, waaronder de 
toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL in verband met de agenda 
van de algemene vergadering; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 
agendapunten en de daaronder door de raad van bestuur van CIPAL voorgestelde beslissingen te 
weigeren; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2014 houdende 
aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cipal (dienstverlenende 
vereniging); 

Overwegende dat deze aanstelling geldig blijft tot het einde van de legislatuur of tot ze 
door de raad wordt herroepen; 

Na beraadslaging; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL van 12 december 2014 en de in dat verband 
door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde 
beslissingen goedgekeurd. 

artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen 
aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

13      Aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw Toerisme 
Leiestreek 

De Raad, 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2013 houdende 
voordracht van kandidaat leden voor de algemene vergadering en van een kandidaat lid voor de 
raad van bestuur van Toerisme Leiestreek vzw; 

Overwegende dat de vzw Toerisme Leiestreek de statuten heeft aangepast; 

Overwegende dat, als gevolg van deze statutenwijziging en op vraag van de vzw 
Toerisme Leiestreek, de gemeenteraad een nieuwe voordracht moet doen voor de algemene 
vergadering; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw 
VERHEYE Nadine, schepen, als effectief en mevrouw DE DONCKER Lieve, diensthoofd Vrije tijd, als 
plaatsvervanger af te vaardigen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: Mevrouw VERHEYE Nadine, schepen, wordt aangewezen als effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek. 

artikel 2: Mevrouw DE DONCKER Lieve, diensthoofd Vrije tijd, wordt aangewezen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw 
Toerisme Leiestreek. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

14      Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 
december 2014 van wvi en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente 

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 17 
oktober 2014 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 17 
december 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 de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2013 tot afvaardiging van 
de heer Dirk DEBAERE als effectief en van de heer Enigo VANDENDRIESSCHE als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze 
door de gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi en met opgave van volgende agenda: 
7. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014; 
8. Begroting 2015; 
9. Benoeming tot lid van het Regionaal Comité Oostende-Brugge; 
10. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging; 
11. Mededelingen; 

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 9 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 
17 december 2014 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van wvi van 17 december 2014 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 17 
december 2014 goedkeuren. 

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



 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

15      Goedkeuren van de intekening in de kapitaalverhoging GASELWEST met 
financiering door FIGGA 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij FIGGA; 

Gelet op het feit dat de gemeente ook een deelneming aanhoudt in GASELWEST; 

Gelet op de verkoop door FIGGA van haar participatie in ECS; 

Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FIGGA; 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd 
meegestuurd; 

Gelet op het feit dat GASELWEST de gemeenten opgeroepen heeft om deel te nemen 
aan de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014; dat deze vergadering zich 
onder meer dient uit te spreken over de vermelde kapitaalverhoging GASELWEST in stap 2, binnen 
de toegelaten grenzen; 

Gelet op het feit dat voormelde S-factor momenteel voor beide activiteiten elektriciteit 
en gas van GASELWEST veel lager is dan 33% van de GIK (geïnvesteerde kapitalen) en de raad 
van bestuur van GASELWEST bijgevolg beslist heeft de aandelen E om te zetten naar aandelen A 
en er een eventuele bijkomende (cash)-kapitaalinbreng is; 

Gelet op de modaliteiten van de vermelde kapitaalverhoging vastgelegd door 
GASELWEST, waarbij de gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om deze kapitaalverhoging te 
onderschrijven door middel van een financiering van FIGGA; 

Gelet op het feit dat quasi alle andere Vlaamse distributienetbeheerders de optimale 
kapitaalverhouding na de vooropgestelde kapitaalverhoging bereiken; 

Gelet op het verwacht rendement van 5,7 % op de GIK; 

Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit functie is van de huidige 
regulatoire doelverhouding onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit 
Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van FIGGA van 15 oktober 2014, die in 
een globaal financieringsaanbod voorziet; 

Gelet op de belangrijke waardecreatie voor de gemeenten door bijkomende aandelen 
GASELWEST te verwerven en de interessante bijkomende dividendenstroom die gepaard gaat met 
dergelijke kapitaaloperatie; 

Gelet op het raadsbesluit van 18 november 2014 waarbij door de gemeente 
ingeschreven wordt in de kapitaalverhoging GASELWEST voor 837.960,46 euro euro, activiteit 
elektriciteit (vertegenwoordigd door 32.043 aandelen Ae), dit onder de opschortende voorwaarde 
van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn 
op 29 december 2014; 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 
2001; 

Gelet op de statuten van FIGGA; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: FIGGA de opdracht te geven een som, beschikbaar uit de verkoop van ECS, ten 
bedrage van 208.764,33 euro te storten in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 
januari 2015 op het rekeningnummer BE30 0910 1699 2611 van de 
opdrachthoudende vereniging GASELWEST. 
Er wordt afstand gedaan van dividend op de helft van de door FIGGA gefinancierde 
aandelen GASELWEST Ae. 
Aan GASELWEST wordt opdracht gegeven deze dividenden jaarlijks aan FIGGA door 
te storten. 

artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 



 

 

artikel 3: Onderhavige beslissingen voor te leggen aan de toezichthoudende overheid, en er 
kennis van te geven aan het secretariaat van Intermixt, c/o FIGGA, p/a 
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

 
16      Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 
december 2014 van Figga, goedkeuren van de statutenwijziging en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 
Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA; 

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 het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 11 
september 2014 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 10 
december 2014; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
12. Statutenwijziging 
13. Verkoop ECS 
14. Deelname in W4F (Wind for Flanders) – voortzetting van EGPF 
15. Strategie voor het boekjaar 2015 
16. Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting 
17. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering bepaalt; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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 9 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de statutenwijziging goed. 

artikel 2: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA 
van 10 december 2014 goed. 

artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014 zal zijn stemgedrag 
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 
10 december 2014 goedkeuren. 

artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a 
Ravensteingalerij 3 bus 6, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 11 
november 2014 

Pastorie van de parochie Sint Amandus en pastorie van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 

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

Onze CD&V-fractie volgt met aandacht de ontwikkelingen met betrekking tot de eredienst in de 
gemeente. Sinds de benoeming van de pastoor van Ingelmunster als pastoor van de federatie 



 

 

Koekelare staat de pastorie in de Weststraat leeg. Hiervoor heeft onze fractie een concreet voorstel 
dat volledig past in het beleidsplan 2014-2019, thema wonen en woonbeleid. 
Vooreerst is het natuurlijk de eerste prioriteit en wettelijke opdracht van de gemeente om te 
zorgen voor huisvesting mocht er een nieuwe pastoor benoemd worden in Ingelmunster. Dit kan 
wellicht in de huidige pastorie of in een ander pand. 
In het kader van het behalen van het BSO (Bindend Sociaal Objectief) voor onze gemeente kan er 
misschien overwogen worden om de zeer ruime woning in de Weststraat te laten aanpassen door 
de HRI en er een aantal sociale woongelegenheden in onder te brengen. De uitgestrekte tuin kan 
wellicht ook een sociale invulling krijgen, namelijk door het opdelen in kleinere perceeltjes waar 
een aantal gezinnen, bijvoorbeeld, een moestuin kunnen inrichten. 
Graag vernemen we het standpunt van het schepencollege en de collega’s gemeenteraadsleden 
met betrekking tot dit voorstel. 

Ook voor de pastorie van de Onze Lieve Vrouwparochtie zijn we benieuwd naar de intenties van 
het schepencollege. Mag de gemeenteraad ook in dit dossier deze intenties vernemen? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Rob Kindt, schepen, die het volgende antwoordt. 

Het landschap van de eredienst heeft de laatste tijd belangrijke veranderingen ondergaan in 
Ingelmunster, onder meer met het samensmelten van de beide parochies tot één Sint-
Amandsparochie vanaf juni 2015. Het gemeentebestuur heeft deze evoluties nauwlettend gevolgd 
en is steeds in nauw contact gebleven met pastoraal verantwoordelijke, eerwaarde heer Willy 
Bonte, pastoor te Lendelede, met de beide kerkfabrieken en met het bisdom. 
Decretaal moet het gemeentebestuur er voor instaan dat de pastoor een waardige huisvesting 
heeft. Daarnaast moet ook gezorgd worden voor een voldoende ruime plaats waar het secretariaat 
van de nieuwe kerkfabriek en de archieven van de beide nu nog bestaande kunnen ondergebracht 
worden. Onze kerkelijke gesprekspartners hebben ons gesignaleerd dat de huidige pastorie in de 
Weststraat ernstige gebreken vertoont: energetisch onverantwoord, bouwfysische gebreken en een 
veel te grote tuin. We hebben dit gecheckt en moesten vaststellen dat een waardige huisvesting 
inderdaad serieuze investeringen zou kosten. 
Het gemeentebestuur is dus, in overleg met de kerkelijke gesprekspartners, op zoek gegaan naar 
een alternatief en heeft dit gevonden in het pand Schoolstraat 15. Deze woning is beschikbaar, 
instap klaar, energetisch in orde en vergt slechts een minimale aanpassing om er een vergaderzaal 
voor het parochiesecretariaat in onder te brengen. Na akkoord van de kerkelijke gesprekspartners 
is het gebouw geschat door het Comité van Aankoop dat zijn prijs bepaald heeft. Het college zal de 
OCMW-raad voorstellen om het pand tegen maximaal deze prijs aan te kopen op zijn volgende 
zitting. Begrotingstechnisch is een aankoop door het OCMW het interessantst voor de gemeente. 
De bedoeling is dat de aankoop van de nieuwe pastorie en de toekomst van de huidige samen een 
zo budgetneutraal mogelijke operatie worden, zodat dit de belastingbetaler zo weinig mogelijk kost 
en de gemeente in de toekomst serieus bespaart op de onderhoudskosten van de pastorie. Hoe dit 
bereikt zal worden is nog onderwerp van studie: het akkoord over de aankoop van Schoolstraat 15 
dateert van vrijdag, en op een paar dagen wordt zoiets niet beslist. 

Wat de pastorie van de Onze Lieve Vrouwparochie betreft moet gezegd worden dat hier evenmin 
reeds antwoorden kunnen gegeven worden. Dit gebouw moet mee opgenomen worden in de 
uitwerking van het RUP Stationsomgeving. De kredieten hiervoor zijn voorzien op de begroting 
2015, zodat dit RUP klaar is om gerealiseerd te worden na de bouw van de nieuwe centrumbrug. 
Alle opties voor de pastorie moeten hier open blijven, gezien haar cruciale ligging bij het te 
herontwikkelen kruispunt. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, schepen, die het volgende 
aanvult. 

Zoals u weet heeft de gemeente Ingelmunster wat betreft het behalen van het BSO een aantal 
belangrijke stappen gezet. Op de gemeenteraad van oktober namen we kennis van het addendum 
van de Vlaamse regering aan de overeenkomst met De Mandelbeek. Hierdoor behoren we niet 
langer tot de slechtste leerlingen van de klas. Door deze overeenkomst en ook door een actieve 
samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor ziet het er naar uit dat we het objectief wat betreft 
huurwoningen zullen halen. In de beleidsnota van de nieuwe minister van wonen lezen we 
trouwens dat de einddatum voor het behalen van de huurwoningen nogmaals met 2 jaar wordt 
verschoven: de geplande woningen moeten er staan tegen 2025 in plaats van 2023. 
Wat betreft koopwoningen is het een ander verhaal. In de beleidsnota lezen we dat hier de 
deadline (2020) niet aangepast wordt. Tegelijk horen we de minister zeggen dat alle subsidies voor 



 

 

koopwoningen geschrapt zullen worden. De minister weet blijkbaar niet goed wat ze wil. We hopen 
hier snel meer duidelijkheid over te krijgen. 

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

BESLOTEN ZITTING 

VEILIGHEID 

18      Bevorderen van een luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met 
ingang van 1 december 2014 

De Raad, 
Gelet op zijn beslissing van 24 mei 2011 houdende wijziging van het grondreglement 

voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en vaststelling van de 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 vacant werd verklaard in de 
gemeenteraadszitting van 23 september 2014; 

Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden als volgt werden vastgesteld: 

 Inwoner zijn van de Europese Unie; 

 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; 

 Een gunstig verslag van de burgemeester hebben verkregen; 

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

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 tot en 
met art. 44bis; 

Overwegende dat er één kandidatuur werd ingediend; 

Overwegende dat de heer Bourgeois Steven voldoet aan de gestelde voorwaarden; 

Gelet op het verslag van de heer burgemeester; 

Gaat over bij geheime stemming tot bevordering van een onderluitenant tot een 
luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, 

De uitslag van de stemming is als volgt: 
Aantal uit te brengen stemmen: 20 
Aantal ongeldige stemmen: 0 
 
Aantal blanco-stemmen: 0 
 
Aantal stemmen ja: 20 
Aantal stemmen nee: 0 
 
De heer Steven Bourgeois bekomt 20 stemmen; 

BESLUIT: gelet op de uitslag der stemming 

artikel 1: De heer Steven Bourgeois, onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, wonende Hinnebilckstraat 63 te Ingelmunster, wordt met ingang 
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