
 

 

Zitting Gemeenteraad van 19 maart 2013 

 
AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde 
Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Katrien Vandecasteele, 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. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad heeft, in samenspraak met de heer Burgemeester, het initiatief 
genomen om alle raadsleden aan te schrijven in verband met de zware brand bij de familie 
Cobbaert. Hij heeft hen gevraagd een bijdrage te storten. Omdat het niet zinvol is veel comités in 
het leven te roepen zal het totaal bedrag van de ingezamelde gelden overgemaakt worden aan het 
Kriekebestuur die hiervoor al een oproep deed naar alle inwoners. 
 
Verder vraagt de heer Voorzitter of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien geen opmerkingen worden geformuleerd wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod in de 
Doelstraat 

De Raad, 
Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Overwegende dat de woning met nummer 135 en buren dienen bereikbaar te blijven 
voor brandweer en huisvuilophaling; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met 
dit besluit. 

artikel 2: Het parkeerverbod wordt aangeduid door middel van een gele onderbroken streep 
dewelke wordt aangebracht op de trottoirband conform art. 75.1.2° van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 in de Doelstraat, vanaf huisnummer 133B 
tot en met huisnummer 143 en vanaf het wandelpad tot en met huisnummer 128. 



 

 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen ten laste van de 
wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

2       Goedkeuring van het tracé van de wegen voor de verkaveling Monopoley in de 
Nijverheidstraat 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

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

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Roeselare” dat op 21 november 2008 werd vastgesteld door de Vlaamse Regering; 

Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend door Monopoley, Vijvestraat 39, 8720 
Dentergem–Oeselgem en ingediend door Vennootschap VEDA, Nijverheidstraat 2A, 8770 
Ingelmunster met als onderwerp het verkavelen van grond voor 22 ééngezinswoningen met de 
aanleg van nieuwe wegenis, parkeerplaatsen en aanleg van openbaar groen (kadastraal gekend 
onder 1ste afdeling, sectie B nrs. 943E, 944E, 944D, 944F, 942H2 en 950F4 en met als 
gemeentelijk referentie V/2013/2, ontvangen op 3 januari 2013); 

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

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek één schriftelijk bewaar werd 
ingediend voor de aanleg van de weg; 

Overwegende dat het bezwaar door het College van Burgemeester en Schepenen 
ontvankelijk en ongegrond werd bevonden; 

Overwegende dat in de gemeenteraad van 23 oktober 2012 de straatnaam ‘Molenhoek’ 
definitief werd toegewezen voor deze verkaveling; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wegen- en uitrustingswerken voor de verkaveling Monopoley en Vennootschap 
VEDA in de Nijverheidstraat goed te keuren. 

 

SPORT 

3       Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuren van de jaarrekening 
en het jaarverslag voor het boekjaar 2012 

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2003 houdende toetreding tot 
de RSOiv en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van een 
interlokale vereniging “Regionaal Sport Overleg of RSOiv; 

Gelet op de heroprichting van het RSOiv voor de periode 2007–2012, op woensdag 7 
februari 2007, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen; 

Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 5 – 
financieel beheer en financiële controle, artikel 12 waarin bepaald is dat aan de gemeenteraad 
jaarlijks de rekening ter goedkeuring dient voorgelegd; 



 

 

Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, hoofdstuk 6 – Overige 
wederzijdse rechten en plichten, artikel 15 waarin bepaald is dat samen met de rekening het 
jaarverslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd; 

Aangezien de rekening van 2012 van de RSOiv sluit met een positief saldo van 
1.766,00 euro bij een totaal aan ontvangsten van 13.302,24 € en een totaal aan uitgaven van 
11.536,24 euro; 

Overwegende dat het saldo per 31 december 2012 5.460,88 euro bedraagt, zijnde het 
saldo van het dienstjaar 2012 opgeteld met de resultaten uit vorige dienstjaren; 

Gelet op het jaarverslag 2012 van de vereniging RSOiv; 

Gelet op de begroting 2013 van de RSOiv, sluitend met een 0 saldo en 15.362,00 euro 
aan ontvangsten en 15.362,00 euro aan uitgaven; 

Gelet op het jaarprogramma van 2013 van de RSOiv; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De rekening 2012 en het jaarverslag 2012 van het RSOiv worden goedgekeurd. 

 



 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

4       Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden 

De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 november 
2012 betreffende de verkiezing en installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

Gelet op het besluit van 31 januari 2013 van de Deputatie houdende geldigverklaring 
van de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Ingelmunster voor de 
politieraad van de politiezone Midow; 

Overwegende dat dit besluit per brief van 7 februari 2013 aan de gemeente werd 
gemeld met de vraag de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen; 

NEEMT KENNIS 

Van het besluit van 31 januari 2013 van de Deputatie houdende geldigverklaring van de verkiezing 
van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Ingelmunster voor de politieraad van de 
politiezone Midow. 

 



 

 

5       Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de 
voordrachtakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 

Gelet op het besluit van 8 februari 2013 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 
de Provincie West-Vlaanderen houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat dit besluit per brief van 12 februari 2013 aan de gemeente werd 
gemeld met de vraag de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen; 

NEEMT KENNIS 

Van het besluit van 8 februari 2013 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van de Provincie 
West-Vlaanderen houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de gemeente Ingelmunster. 

 



 

 

VEILIGHEID 

6       Geglobaliseerde aankoop van interventiematerieel voor de gemeentelijke 
brandweerdiensten – Financiële bijstand van de federale Staat – Aanpassing 
meerjarenplan – Beloften 2012 (2e schijf)  

De Raad, 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten 

inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones; 

Gelet op de verdeelsleutel die gehanteerd wordt in de hulpverleningszone Midden 
West-Vlaanderen, waar de gemeentelijke brandweerdienst van Ingelmunster deel van uitmaakt; 

Gelet op het bestaande meerjarenplan 2002–2006, voor de aankoop van materieel 
voor de brandweerdiensten met financiële bijstand door de Federale Staat; 

Overwegende dat er geen nieuw meerjarenplan diende te worden opgemaakt door elke 
brandweerdienst door de nakende hervorming van de civiele veiligheid; 

Overwegende dat er ook in de jaren volgend op 2006 verder gewerkt werd met het 
bestaande meerjarenplan; 

Overwegende dat er rekening dient te worden gehouden met het feit dat het materieel 
dat in de hulpverleningszone wordt aangekocht, op een rationele manier moet worden verdeeld 
over het grondgebied rekening houdend met de noden van de toekomstige brandweerzones; 

Gelet op het feit dat er een toewijzing is gebeurd door de federale Staat aan 
Brandweer Ingelmunster voor de levering van 2 overdrukventilatoren met explosiemotor; 

Overwegende dat het meerjarenplan wordt aangepast en dat er 2 overdrukventilatoren 
met explosiemotor worden toegevoegd aan de lijst; 

Op voorstel van de burgemeester; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: Het meerjarenplan, voor de aankoop van materieel voor de brandweerdiensten met 
financiële bijstand door de Federale Staat, van de brandweerdienst Ingelmunster 
wordt aangepast. 

artikel 2: Aan de provinciegouverneur wordt het akkoord met de toewijzing, zoals 
opgenomen in het voorstel aan de Minister van Binnenlandse Zaken, per brief 
bevestigd. 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

7       Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/1 

De Raad, 
Gelet op art. 43§2 en 146, 147, 148, 149,150, 151 en 154 van 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; 

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; 

Gelet op de omzendbrief 2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 20 
juli 2012 betreffende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2013 waarin het initieel budget 
2013 werd goedgekeurd; 

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging BW 2013/1, dat samen met de agenda van 
de GR aan ieder lid van de gemeenteraad werd bezorgd; 

Overwegende dat dit ontwerp van budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en 
een financiële nota; 



 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging BW 2013/1 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze 
beslissing. 

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



 

 

8       Goedkeuren van het mandaat aan Figga om in te tekenen op de kapitaalsverhoging 
van Publi-T 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

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

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de financieringsvereniging Figga; 

Gelet op het feit dat Figga op verzoek en voor rekening van de gemeente 
Ingelmunster aandeelhouder is van Publi-T; 

Gelet op de aangetekende brief van 23 januari 2013 van Figga; 

Overwegende dat Publi-T Figga uitnodigt om in te tekenen op een kapitaalverhoging, 
dat deze kapitaalverhoging dient voor de financiering van de overname van de aandelen in Publi-T 
van de Gemeentelijke Holding aan nominale waarde; 

Overwegende dat met de investeringen van Publi-T in Elia belangrijke strategische 
doelstellingen worden bereikt; 

Gelet op de motiveringsnota die bij de oproepingsbrief is gevoegd; 

Gelet op de toelichting die door Figga werd gegeven op 13 februari 2013, waaruit 
bleek dat de kapitaalverhoging, in eerste instantie, door Figga zou worden gefinancierd met liquide 
middelen; 

Overwegende dat Figga, voor het geval de liquide middelen niet zouden volstaan, een 
lening in het vooruitzicht stelt waarbij aan de deelnemende gemeenten gevraagd wordt om mee 
borg te staan voor deze lening; 

Overwegende dat een borgstelling geen enkele invloed heeft op het financieel 
evenwicht van de gemeente, tenzij, in het hypothetisch geval, deze borgstelling zou moeten 
worden uitgewonnen; 

Overwegende dat het risico op uitwinning van de borgstelling nagenoeg onbestaande 
is; 

Overwegende dat deze techniek reeds werd aangewend in 2010 bij een 
kapitaalverhoging van Distrigas; 

Overwegende dat de borgstelling die toen werd verleend inmiddels uit de boeken werd 
geschrapt omdat ze zonder voorwerp geworden was; 

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

Op voorstel van de schepen, bevoegd voor Financiën; 

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: FIGGA te verzoeken om  in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 
19.862 aandelen aan 324,58 euro voor een totaal bedrag van 6.446.807,96 euro en 
kandidaat te zijn voor 19.862 aandelen toe te wijzen in een eventuele 2de ronde 
voor een bedrag van 6.446.807,96 euro. 

artikel 2: FIGGA te verzoeken voor rekening van de gemeente Ingelmunster de 
kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen 
bedrag van 67.570 euro of 1,048%. De gemeente stelt zich ten behoeve van deze 
operatie borg voor haar aandeel voor een bedrag van 67.570 euro. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er, onder meer, kennis van te geven aan Figga, per 
adres INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Yves Vercruysse, raadslid, bij mail van 
13 maart 2013 

Gemeenteschool 



 

 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Vercruysse, raadslid, die het volgend toelicht. 

Via verschillende ouders kregen wij de melding dat er iets op stapel zou staan met de 
gemeenteschool. Er doen allerlei geruchten de ronde als zou de gemeenteschool te koop 
aangeboden worden aan de andere onderwijsnetten. Wat klopt er van dit verhaal? Of is dit hopelijk 
slechts een gerucht? 
Met de slogan van de gezamenlijke onderwijskoepels in het achterhoofd: "Vlaanderen, wees wijs, 
investeer in het onderwijs" zouden wij willen reageren op dit mogelijk standpunt van het huidige 
college en wel om de volgende redenen. 
De gemeenteschool is een bloeiende school met ongeveer 270 leerlingen. Een leerlingenaantal dat 
de laatste jaren gestaag toegenomen is. Goed beseffende dat iedere ouder de school kiest die om 
een of andere reden het best aansluit bij de noden van zijn kind en van zichzelf, zou het wel 
bijzonder dom zijn om een school met 270 leerlingen in totaal te sluiten. Dit betekent dat ouders 
en kinderen in de kou zouden komen te staan, wat te betreuren is. 
Daarenboven mochten we recentelijk nog lezen dat er zou ge'investeerd worden in de oprichting 
van een type 8-school, dit om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de kinderen die 
daar echt wel voordeel zouden bij hebben. Wordt dit idee nu zomaar van tafel geveegd, nog geen 2 
weken nadat het wereldkundig gemaakt werd? 
Ik hoop dat u ook beseft dat u met dergelijke beslissing ook het evenwicht tussen de 
onderwijsnetten in onze gemeente (en ver daarbuiten), en de goede samenwerking waarover we al 
jaren kunnen buigen, een flinke knauw zou kunnen geven. Ik verklaar me nader. Op heden heeft 
iedere school zijn leerlingen, heeft iedere school zijn onderwijsteam. Wanneer er nu opeens zou 
beslist worden om de gemeenteschool bij ofwel het GO! ofwel bij het vrije net te voegen, dan zal 
dit binnen die scholen en binnen de ruimere schoolgemeenschap een tsunami van 
personeelsgevolgen hebben. Dit zal niet alleen betekenen dat sommige van onze leerkrachten 
buiten de gemeente zullen moeten gaan lesgeven, maar dit zal vooral betekenen dat heel wat 
jonge leerkrachten nog wat langer op hun benoeming zullen moeten wachten of erger nog, dat ze 
niet meer aan de bak zullen komen. Dit zal gevolgen hebben tot in Ichtegem, Wakken, maar ook 
dichtbij, in Kachtem, Emelgem, maar ook in de Regenboog, de Sint-Jozefschool, de OLV-school en 
de centrumschool. 
Mag ik daarnaast vragen waarop u zich baseert om deze beslissing te nemen? Zijn er indicaties die 
deze sluiting noodzaken, bij hoogdringendheid blijkbaar, want de beloofde beleidsnota moet in 
deze niet afgewacht worden. 
Ik hoop collega's, dat dit maar een gerucht is, gebaseerd op niks, op een uit de lucht gegrepen 
ballonnetje. Daarnaast vingen we ook nog het verhaal op, als zou de tekenacademie opnieuw 
verkocht worden, en dat deze zou moeten verhuizen naar de oude gemeenteschool. Wie wat thuis 
is in het kunstonderwijs, en ik hoop dat er toch een aantal van jullie daar enige notie van hebben, 
moet weten dat de tekenacademie verbouwd geweest is om de toestroom van leerlingen aan te 
kunnen. U weet allicht dat Ingelmunster een van de sterkste afdelingen van de beeldende kunst 
heeft en daarnaast ook nog een van de sterkst groeiende afdeling van muziek en woord kent. 
Mevr. Verhamme moet op de leerlingenauditie wel gemerkt hebben, dat dit inderdaad zo is. 
Ingrijpen in onderwijs, beste collega's, is ingrijpen bij de wortels van ieders persoonlijkheid, in de 
kern van ieders ontwikkeling. Schepen Kindt zal dit moeten beamen, als ervaringsdeskundige in 
het onderwijs. Vandaar ook dat in het kerntakendebat, u niet vreemd, beslist werd door alle 
Vlaamse partijen, dat het een van de kerntaken van de gemeente was om onderwijs te 
organiseren, te coördineren en te regisseren. Wat we in het verleden, samen met de collega's van 
de verschillende onderwijsnetten, zo goed en zo kwaad als mogelijk gedaan hebben hier in 
Ingelmunster. Ik hoop van u hetzelfde. "Ingelmunster, wees wijs, investeer verder in het 
onderwijs." 

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

U weet even goed als wij dat de gemeente op dit moment worstelt met een zeer zwaar budgettair 
probleem. Dit is enkel mogelijk, zoals de burgemeester reeds aangaf, door het realiseren van 
structurele ingrepen en het vaststellen van de gemeentelijke kerntaken. 
Om aan deze uitdaging het hoofd te bieden onderzoekt het college talrijke scenario’s in alle 
onderdelen van de gemeentelijke organisatie. In deze context wordt ook het gemeentelijk 
onderwijs onder de loupe genomen. 
Reeds in oktober vorig jaar, naar aanleiding van de omgevingsanalyse voor alle gemeentelijke 
diensten, werden knelpunten en uitdagingen geformuleerd. Voor het gemeentelijk onderwijs bleek 
dat zij met een exploitatieverlies kampen van 90.000 euro per jaar en dat voor de BO bleek, 
enerzijds, dat het bekomen van een erkenning voor type 8-onderwijs noodzakelijk was voor het 
overleven van deze afdeling en, anderzijds, de BOschool reeds geruime tijd nood heeft aan een 
nieuwbouw. Deze uitdagingen voor het gemeentelijk onderwijs waren niet nieuw. In dit verband 



 

 

was een duidelijke beslissing al geruime tijd noodzakelijk, maar het vorig bestuur schoof deze 
beslissing steeds voor zich uit. 
Reeds meteen van bij ons aantreden werd aan de schooldirectie de opdracht gegeven zo snel 
mogelijk de procedure voor de erkenning van type 8 voor de BO op te starten. We mogen toch 
stellen dat deze houding niet betekent dat we het slecht voor hebben met de gemeenteschool. 
Verder werden meteen in het licht van de besparingen drie scenario’s op tafel gelegd met de 
bedoeling deze te onderzoeken op hun haalbaarheid en/of wenselijkheid. Ten eerste, wat de 
voorkeur wegdraagt, een continuïteit van de school in zijn geheel, het lager, de BO en de 
kleuterafdeling. Ten tweede, de mogelijkheden inzake samenwerking met het vrij onderwijs en, ten 
derde, de mogelijkheden inzake samenwerking met het gemeenschapsonderwijs. 
Met het gemeenschapsonderwijs was er tot op heden één verkennend gesprek. Niets meer. Met het 
katholiek onderwijs was afgelopen vrijdag eenzelfde verkennend gesprek. 
Wat de eerste piste betreft, wordt in samenwerking met de financiële en technische dienst aan een 
plan gewerkt met de bedoeling tot voorstellen inzake besparingen en acties in verband met het 
gebouwenprobleem te komen. De kwaliteit van het onderwijs en het belang van het kind blijven 
evenwel onaantastbaar. Het is de bedoeling deze oefening in de loop van deze week af te ronden. 
Hierbij wens ik de inzet van de verschillende diensten te onderstrepen en te danken. Verder werd 
met de school afgesproken om hierover niet te communiceren tot een concreet plan op tafel zou 
liggen. 
U ziet van het verpatsen van de school is voor als nog geen enkele sprake. Wat wel aan de orde is, 
is dat eindelijk eens werk gemaakt wordt van het nemen van een aantal beslissingen die al 
geruime tijd op de agenda staan. 
We betreuren evenwel het feit dat door bepaalde personen de keuze blijkbaar al gemaakt is en 
reeds aan de pers meegedeeld werd. Namelijk de voorzitter van het oudercomité, die tevens 
jongerenbestuurslid is van uw partij achtte het moment rijp om onrust te zaaien. Hier heeft 
niemand baat bij, ook de school niet. Als college van burgemeester en schepenen zijn we zeer 
bezorgd om de ontstane commotie, die door deze geruchtenmolen op gang is gebracht. We hopen 
dat in het belang van de school de rust zo snel mogelijk terugkeert. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

10      De Kringwinkel vzw - Voordracht van twee leden voor de algemene vergadering en 
van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van de Kringwinkel vzw; 

Gelet op de statuten; 

Gelet op het feit dat overeenkomstig de statuten de gemeente Ingelmunster het recht 
heeft om twee leden voor te dragen voor de algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster het recht heeft één kandidaat-lid voor te 
dragen voor de raad van bestuur; 

Gelet op de beraadslagingen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
mevrouw Nadine VERHEYE, schepen, en de heer Enigo VANDENDRIESSCHE, schepen, worden 
voorgesteld als lid van de algemene vergadering 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
mevrouw Nadine VERHEYE, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat–lid voor de raad van 
bestuur; 

Gaat over tot de geheime stemming: 
Aantal stemmen: 21 
Aantal ongeldige stemmen: 0 
Aantal blanco-stemmen: 1 
 




