
Zitting Gemeenteraad van 21 januari 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, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, 
Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik 
Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Voorzitter meldt dat de heer Geert Verstraete, raadslid, zich voor deze zitting laat 
verontschuldigen. 
 
De heer Voorzitter vraagt een moment van bezinning naar aanleiding van het overlijden op 17 
januari 2014 van mevrouw Corine Verscheure, gewezen medewerkster van de Dienst 
Dienstencheque van het OCMW. 
 
De heer Voorzitter spreekt de beste nieuwjaarswensen uit aan de leden van de gemeenteraad en 
aan alle aanwezigen in de zaal naar aanleiding van deze eerste raadszitting in 2014. 
 
De heer Voorzitter meldt dat de twee mondelinge vragen die de heer Jan Defreyne, raadslid, op de 
vorige zitting had gesteld, beantwoord zijn overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement en dat alle raadsleden daar een kopie van hebben ontvangen. 
 
De heer Voorzitter wijst er op dat bij de opmaak van het verslag van de vorige zitting een typefout 
moet worden rechtgezet bij punt nr. 27, meer bepaald in artikel 1 waar foutief melding wordt 
gemaakt van 2013. Dit moet zijn 2014. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er verder nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van een snelheidsbeperking tot 
50 km/u in de Bollewerpstraat, Warandestraat en Krekelstraat 

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

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

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

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

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, zoals gewijzigd; 

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

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, 
zoals gewijzigd; 

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



Overwegende dat de huidige snelheidsbeperking in de Bollewerpstraat 90 km/u 
bedraagt; 

Overwegende dat de huidige snelheidsbeperking in de Warandestraat 90 km/u 
bedraagt; 

Overwegende dat de huidige snelheidsbeperking in de Krekelstraat 90 km/u bedraagt; 

Overwegende dat een snelheid van 90 km/u op deze plaatsen te hoog is; 

BESLUIT: eenparig 

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

artikel 2: In de Bollewerpstraat tussen de Ring en de Meulebekestraat is het verboden te 
rijden met een hogere snelheid dan deze die is aangeduid door het verkeersbord 
C43 met beperking tot 50 km/u. 

Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden 
C43 met opschrift 50. 

artikel 3: In de Warandestraat is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze 
die is aangeduid door het verkeersbord C43 met beperking tot 50 km/u. 

Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden 
C43 met opschrift 50. 

artikel 4: In de Krekelstraat tussen de Oostrozebekestraat en de Lenteakkerstraat is het 
verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die is aangeduid door het 
verkeersbord C43 met beperking tot 50 km/u. 

Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden 
C43 met opschrift 50. 

artikel 5: De levering en plaatsing van de verkeerstekens , overeenkomstig de bepalingen 
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en het Ministerieel Besluit van 11 
oktober 1976, vallen ten laste van de wegbeheerder. 

artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. 

 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het instellen 
van een parkeerverbod in het garagestraatje van de Bollewerpstraat 

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

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

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

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

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, zoals gewijzigd; 

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

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, 
zoals gewijzigd; 

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

Overwegende dat in het garagestraatje van de Bollewerpstraat (naast parking 
sporthal) dikwijls auto’s geparkeerd staan in de bocht; 

Overwegende dat indien vrachtwagens en hulpdiensten moeten indraaien, dit een 
probleem vormt; 



 

 

Overwegende dat het instellen van een parkeerverbod langs de afsluiting wenselijk zou 
zijn; 

BESLUIT: eenparig 

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

artikel 2: Het parkeerverbod wordt aangeduid met een parkeerverbod E1 met een onderbord 
type Xa en wordt geplaatst langs de afsluiting van het garagestraatje van de 
Bollewerpstraat. 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen overeenkomstig de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en het Ministerieel 
Besluit van 11 oktober 1976 ten laste van de wegbeheerder. 

artikel 4: Dit aanvullend regelement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. 

 
3       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Onze 
Lieve Vrouwstraat 

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

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

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

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

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, zoals gewijzigd; 

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

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, 
zoals gewijzigd; 

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

Overwegende dat er maatregelen moeten genomen worden om het sluipverkeer in de 
Onze Lieve Vrouwstraat tegen te gaan; 

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

BESLUIT: met 11 voor en 9 onthoudingen 

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

artikel 2: De Onze Lieve Vrouwstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer voorbij de 
huisnummers 50 en 33C. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van: 
 
- 2 wegneembare paaltjes 
 
- verkeersborden F45b (doodlopende straat) t.h.v. het begin van de Onze Lieve 
Vrouwstraat, komende van de Kortrijkstraat, en op het kruispunt Onze Lieve 
Vrouwstraat – Vlaanderenstraat. 

artikel 3: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en het Ministerieel 
Besluit van 11 oktober 1976, 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. 



 

 

 
4       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van 
een parkeerverbod in de Hinnebilkstraat 

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

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

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

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

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, zoals gewijzigd; 

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

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, 
zoals gewijzigd; 

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

Overwegende dat er voertuigen geparkeerd staan in de Hinnebilkstraat; 

Overwegende dat vrachtwagens hinder ondervinden bij het inrijden van de 
Hinnebilkstraat aan de kant van de Bollewerpstraat; 

Overwegende dat het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen wenselijk zou 
zijn om zodoende plaatselijk het parkeren te verhinderen; 

BESLUIT: eenparig 

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

artikel 2: Op hiernavolgende plaatsen is het parkeren verboden: 
 
Hinnebilkstraat, komende van de Bollewerpstraat over een afstand van 4 meter, 
voorbij het zebrapad, langs beide zijden van de straat. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door een gele onderbroken streep 
aangebracht op de boordsteen conform art.75.1.2° van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 en het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, zoals gewijzigd. 

artikel 3: Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

PATRIMONIUM 

5       Principebeslissing nopens het afschaffen en verleggen van een gedeelte van de 
voetweg nr. 42, genaamd Iseghemweg 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat, ingevolge de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Zandberg en 
de uitbreiding van het bedrijf Stuivenberg, het noodzakelijk is een deel van voetweg 42, 
Iseghemweg, te verleggen naar het nieuwe tracé “CD” en het gedeelte “AB” af te schaffen, zoals 
aangeduid op het opmetingsplan van 30 oktober 2013 van de Dienst mobiliteit van de provincie 
West-Vlaanderen; 

Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, inzonderheid de artikels 27 en 
28; 

Overwegende dat het af te schaffen gedeelte dient voor de uitbreiding van bedrijf 
Stuivenberg en derhalve geen openbaar nut meer heeft; 



 

 

Overwegende dat de afschaffing van buurtwegen een beslissingsbevoegdheid is van de 
Bestendige Deputatie; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het verleggen en afschaffen van een 
gedeelte van de voetweg 42, Iseghemweg, en organiseert daarvoor een openbaar 
onderzoek “de commodo et incommodo” gedurende tenminste 14 dagen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer gouverneur van West-
Vlaanderen , Burg 4, 8000 Brugge. 

 

CULTUUR 

6       Gemeentelijke cultuurraad – Bekrachtiging van het organiek en van het 
huishoudelijk reglement 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid; 

Gelet op het organiek reglement betreffende de gemeentelijke adviesraad voor 
cultuur, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 maart 2007;  

Gelet op het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke cultuurraad 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 maart 2007;  

Overwegende dat het voorstel tot wijziging van het organiek en het huishoudelijk 
reglement door de gemeentelijke cultuurraad goedgekeurd werd met 2/3 van de stemmen op de 
algemene vergadering van 25 november 2013; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het organiek reglement en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke 
cultuurraad worden goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt als bijlage bij 
deze beslissing gehecht. 

 



 

 

ONDERWIJS 

7       Goedkeuren van de afsprakennota voor de Gemeentelijke Basisschool “De 
Wingerd” en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” voor 2013 en 2014 

De Raad, 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende 
ruimte laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het 
personeel en het schoolbestuur; 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen 
het personeel en het schoolbestuur; 

Overwegende dat de afspraken alles met het onderwijs te maken hebben en dat de 
afspraken alles omvatten wat betreft organisatie, inhouden, praktijk en deelnemers; 

Gelet op het protocol van akkoord in het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs van 
11 december 2013 in bijlage; 

Gelet op het feit dat in dit protocol de wijzigingen in de afsprakennota werden 
goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat er jaarlijks een aanpassing is van de bijlagen aan de 
afsprakennota (nascholingsplan, personeelslijst, personeelsvergaderingen, rijen, toezichten, 
uurroosters, zwemrooster); 

Gelet op het feit dat de personeelsleden de digitale versie van de afsprakennota 
kunnen vinden op de dataschijf van school; 

Gelet op het feit dat alle personeelsleden vanaf nu een ontvangstbewijs van de 
afsprakennota dienen te ondertekenen; 

Gelet op het feit dat iedereen zich consequent aan de afspraken dient te houden; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De afsprakennota 2013-2014 voor de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd en de 
Gemeentelijke BLO-school De Zon wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

 



 

 

8       Goedkeuren van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool ‘De 
Wingerd’ en de gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ na wijziging 

De Raad, 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de 
Vlaamse Onderwijsraad; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG; 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen 
het personeel en het schoolbestuur; 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk 
onderwijs, moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van 
toepassing zijn; 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende 
ruimte laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het 
personeel en het schoolbestuur; 

Overwegende de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie; 

Overwegende de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap, 
zoals onderhandeld in het bevoegd onderhandelingscomité; 

Gelet op het protocol van akkoord in het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs van 
11 december 2013; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het bestaande arbeidsreglement, goedgekeurd op 16 februari 2010 op te heffen. 

artikel 2: Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid 
verrichten in de gemeentelijke instellingen De Wingerd en De Zon goed te keuren 
en als bijlage toe te voegen aan deze beslissing. 

artikel 3: Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement ter 
kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 
gemeentelijke instellingen vermeld in art. 2. 

 



 

 

9       Goedkeuren van de wijzigingen in het schoolreglement voor de Gemeentelijke 
Basisschool “De Wingerd” en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”  

De Raad, 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 

schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de 
leerlingen regelt; 

Overwegende dat er in het schoolreglement voor de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd en de Gemeentelijke BLO-school De Zon volgende wijziging is: 
aanpassing van de prijzen op de maximumfactuur; 

Overwegende dat het huidige schoolreglement goedgekeurd op 22 september 2009 
niet langer voldoet; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119; 

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor 
het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het 
basis- en secundair onderwijs; 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, artikel 21; 

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 37; 

Gelet op het protocol van akkoord in het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs van 
11 december 2013 in bijlage; 

Gelet op het gewijzigde schoolreglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De wijzigingen in het schoolreglement voor Gemeentelijke Basisschool De Wingerd 
en de Gemeentelijke BLO-school De zon wordt goedgekeurd. 

 



 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

10      Aanpassen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2013 houdende 

goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Overwegende dat, als gevolg van de wijziging van het Gemeentedecreet van 29 juni 
2012, die in werking treedt per 1 januari 2014, de budgetwijzigingen op dezelfde wijze dienen te 
worden behandeld als het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget en de 
jaarrekening bij de kennisgeving aan de gemeenteraad, met name 14 dagen voor het plaatsvinden 
van de zitting; 

Overwegende dat, naar aanleiding van een evaluatie van het huishoudelijk reglement 
na één jaar werking, volgende voorstellen tot aanpassing aan bod werden gebracht; 

Overwegende dat voor de toepassing van hetgeen in art. 7, §3 wordt voorzien, een 
termijn van 8 dagen als te kort wordt ervaren door de gemeentelijke administratie; 

Overwegende dat een termijn van 15 dagen als redelijk wordt beschouwd; 

Overwegende dat, naar aanleiding van een discussie met een hogere overheid over de 
ondertekeningsbevoegdheid van afschriften van beslissingen van de gemeenteraad of het college 
van burgemeester en schepenen, best hierin een verduidelijking wordt voorzien; 

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Bij art. 6, §1 wordt toegevoegd na ’…, het budget’: ‘, de budgetwijzigingen’. 
Bij art. 6, §2 wordt geschrapt: ‘De budgetwijzigingen worden samen met de agenda 
voor de vergadering waarop ze worden besproken, aan ieder lid van de 
gemeenteraad bezorgd.’. 

artikel 2: Bij art. 7, §3 wordt ‘acht’ wordt vervangen door ‘vijftien’. 

artikel 3: Bij art. 12 wordt het volgende toegevoegd: “De afschriften van beslissingen 
van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen 
worden ondertekend door de gemeentesecretaris”. 

artikel 4: Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

 



 

 

DIENSTVERLENING 

11      Goedkeuren van het reglement betreffende de huwelijken 

De Raad, 
Overwegende dat door het ontbreken van een reglement het toestaan van een 

huwelijk op willekeurige basis werd verricht; 

Overwegende dat het aangewezen is daarrond een reglement goed te keuren zodat de 
dienstverlening op een duidelijke wijze tot stand kan komen; 

Gelet op het voorstel van reglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement betreffende de huwelijken wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Het reglement treedt in werking vanaf heden. 

 



 

 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

12      Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer inzake toerisme 
en recreatie na wijziging 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2001 houdende 

toetreding van de gemeente Ingelmunster tot de vzw Toerisme Leiestreek; 

Overwegende dat op basis van deze beslissing de gemeente Ingelmunster een 
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie afgesloten heeft met Westtoer apb over 
de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2006 houdende verlenging 
van de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie; 

Overwegende dat deze verlenging geldig was voor 2007; 

Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen per brief van 7 
november 2007 op de hoogte werd gebracht van de vraag van de Raad van Bestuur van Westtoer 
apb om de samenwerking te verlengen, zijnde van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012; 

Gelet op het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer; 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2012; 

Gelet op de bepalingen van art. 117 van de gemeentewet; 

Gelet op de schaalvoordelen die geboden worden door een samenwerking met een 
bovengemeentelijke, gespecialiseerde instantie; 

Overwegende dat de nodige kredieten in de meerjarige begroting opgenomen zijn; 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp samenwerkingsovereenkomst in de 
gemeenteraad van 24 september 2013; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Westtoer van 10 december 2013 
waarbij de bijdragen herzien werden; 

Overwegende dat dit een positief gevolg heeft voor de gemeente Ingelmunster omdat 
de bijdragen  lager zijn dan aanvankelijk vermeld in het ontwerp van de 
samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het verderzetten van de samenwerking met Westtoer apb op basis van de 
overeenkomst in bijlage, wordt goedgekeurd voor 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2019. 

 



 

 

Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Els LEYSEN, 
raadslid, de volgende vraag. 

Ze heeft vastgesteld dat de inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang in de 
Krokusvakantie starten vanaf begin februari. Ze vraagt zich af of alles op dit ogenblik al geregeld is 
en of de ouders voldoende info kunnen krijgen over hoe de opvang zal worden geregeld. 

De heer Voorzitter deelt mee dat op deze vraag zal worden geantwoord overeenkomstig art. 8 van 
het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad. 

Overeenkomstig art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad stelt Jan 
DEFREYNE, raadslid, volgende vragen. 

In verband met de onderhandelingen tussen de eigenaar van het Kasteel en het Kasteelpark en de 
schatting die op vraag van het gemeentebestuur door het Comité tot Aankoop werd verricht voor 
het Kasteelpark, vraagt hij of er onderhandelingen zijn geweest met de eigenaar over de aankoop 
van het Kasteelpark door de gemeente en of die voor of na het ontvangen van deze schatting zijn 
gebeurd. 

Waarom ontvingen de raadsleden van gemeente en OCMW geen uitnodiging voor de 
nieuwjaarreceptie van het personeel van gemeente en OCMW? 

De heer Voorzitter deelt mee dat op deze vragen zal worden geantwoord overeenkomstig art. 8 
van het Huishoudelijk Reglement van deze gemeenteraad. 

De heer Voorzitter sluit de zitting om 20:45 uur. 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter 

Dirk Debaere 

 
 
 




