
Zitting Gemeenteraad van 16 april 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, 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 geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die meedeelt dat, als gevolg 
van fouten bij de opmaak van twee punten, de volgende correcties dienen te worden aangebracht 
in de notulen van vorige zitting. 
Bij punt 1 – MOBILITEIT - Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod in 
de Doelstraat, moet in artikel 2 het huisnummer 135 aangepast worden naar huisnummer 133B. 
Bij punt 2 - ALGEMENE FINANCIERING - Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/1 is de tabel 
die in artikel 1 werd gebruikt, niet de meest actuele versie. De tabel in de bijlage bij het verslag 
was de correcte tabel. Op aanraden van de diensten van het toezicht worden in de beslissing geen 
cijfers meer opgenomen, maar wordt verwezen naar de cijfers in de tabellen in bijlage. 
Artikel 1 wordt bijgevolg als volgt gewijzigd: 
artikel 1: De budgetwijziging BW 2013/1 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze 
beslissing. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er anders nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
De heer Jan Defreyne vraagt of het mogelijk is dat de uitgebreide motivering naar aanleiding van 
het bijkomend punt van de heer Yves Vercruysse, raadslid, in verband met het onderwijs, in het 
verslag wordt opgenomen. 
Aangezien, noch de heer Voorzitter, noch de overige leden van de gemeenteraad hiertegen 
bezwaar hebben, zal dit in het verslag worden opgenomen. 
 
Een aangepast verslag zal aan de raadsleden worden bezorgd. 
 

OPENBARE ZITTING 

NUTSVOORZIENINGEN 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 4 
juni 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is van Infrax West; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 5 
maart 2013 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en de algemene 
vergadering van Infrax West van 4 juni 2013; 

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 gemeld schrijven van Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
Algemene vergadering 
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2012 
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2012 
3. Goedkeuren van de jaarrekening over het dienstjaar 2012 en de winstverdeling (bijlage 

Jaarrekening) 



4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2012 
Goedkeuring van de lijst van aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 
4 juni 2013 (zie punten 6 en 7 van bijlage Jaarrekening) 

5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht 
gedurende 2012 

6. Vaststelling presentiegeld bestuurders 
7. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018 (bijlage) 
8. Huldiging van personeelsleden 
 
Buitengewone algemene vergadering 
1. Statutenwijziging (bijlage) 

 - Artikel 29: uitvoerend comité 
 - Artikel 3: doel 
 - Artikel 46: maximum bijdrage GIS-activiteit 

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 ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de 
algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 2013 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering en de algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 
2013 zal zijn/haar stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering en de algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 2013 
goedkeuren. 

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

 

AFVAL 

2       IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

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 20 
maart 2013 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 21 mei 2013; 

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 gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2012; 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2012; 
4. Winstverdeling; 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor voor het boekjaar 2012; 
6. Varia; 

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

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

BESLUIT: met 11 stemmen ja en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 21 mei 2013 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IVIO van 21 mei 2013 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van IVIO van 21 mei 2013 goedkeuren. 



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

 

ECONOMIE 

3       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-
Vlaanderen met betrekking tot het project Economische Kaart 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 februari 2010 houdende het 

goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen met 
betrekking tot het project Digitale Economische Kaart; 

Overwegende dat deze samenwerking werd aangegaan voor een periode van 3 jaar; 

Overwegende dat deze samenwerking afloopt op 30 april 2013; 

Gelet op het voorstel van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen 
tot een verderzetting van de samenwerking bij het project Economische kaart; 

Overwegende dat door deze verdere samenwerking de gemeente een ruimtelijke 
databank met gegevens van lokale bedrijven ter beschikking krijgt, die permanent geactualiseerd 
wordt en die toegankelijk is via www.economischekaart.be/Ingelmunster; 

Overwegende dat een verderzetting van het project de investeringen die werden 
uitgevoerd tijdens de afgelopen drie jaar verder valoriseert; 

Gelet op de engagementen van de POM; 

Gelet op de engagementen van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de jaarlijkse bijdrage van 825 euro voorzien is in het budget 2013; 

Overwegende dat deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur, met een opzeg van 
3 maand; 

Overwegende dat de gemeente met dit initiatief de lokale dienstverlening naar 
bedrijven kan verbeteren, versterken en ondersteunen; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen met betrekking dot de Economische 
Kaart wordt goedgekeurd. 

 



 

 

PATRIMONIUM 

4       Aanvullende beslissing met betrekking tot de bovengebruiksvergunning voor 
percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 en de aanvullende 

beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2012 december 2012 houdende goedkeuring van 
de bovengebruiksvergunning percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 

Overwegende dat de heer en mevrouw Depypere–Vanderhaeghen, Maurice 
Devisscherestraat 16, hoewel ze in eerste instantie akkoord waren, de overeenkomst ondertekend 
en de vergoeding hebben betaald, zich bedacht hebben en de bovengebruiksvergunning wensen te 
annuleren; 

Overwegende dat de heer en mevrouw Depypere-Vanderhaeghen uit de beslissing van 
23 oktober 2013 dienen te worden geschrapt; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven om de heer en 
mevrouw Depypere-Vanderhaeghen te schrappen in de beslissing van 23 oktober 
2012. 

 

JEUGD 

5       Gemeentelijke jeugdraad – erkenning en bekrachtiging van de statuten, de 
afsprakennota en het huishoudelijk reglement 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van 

het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 15 april 2003; 

Gelet op het voorstel van wijziging van het huishoudelijk reglement van de 
gemeentelijke jeugdraad; 

Overwegende dat het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement door de 
gemeentelijke jeugdraad goedgekeurd werd met 2/3 van de stemmen op de algemene vergadering 
van 6 maart 2013; 

Gelet op het feit dat bij decreet de gemeentelijke jeugdraad opnieuw moet erkend 
worden bij samenstelling van een nieuwe gemeenteraad; 

Gelet op de samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad; 

Overwegende dat er geen enkel beletsel is om de gemeentelijke jeugdraad te 
erkennen; 

Op voorstel van de schepen van jeugd; 

Gelet op de opmerking van mevrouw Els Leysen, raadslid, die stelt dat artikel 13, punt 
d onwettelijk is en dat hierdoor de statuten niet goedgekeurd kunnen worden; 

Gelet op de repliek van de heer Enigo Vandendriessche, schepen, die voorstelt het 
punt te verdagen tot nader onderzoek; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Dit punt te verdagen naar een volgende zitting. 

 

ONDERWIJS 

6       Aanvraag tot erkenning van de gemeentelijke BLO-school “De Zon” als type 8-
instelling 

De Raad, 
Gelet op gemeentedecreet van 15 juli 2005; 



 

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 en aanvullingen, tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving (Schoolpactwet); 

Gelet op het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de 
programmatie- en de rationalisatienormen in het buitengewoon basisonderwijs; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding artikelen 19, 37bis§1, 38-43, 43bis en 43ter; 

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

Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het feit dat de gemeentelijke BLO-school De Zon momenteel onderwijs 
aanbiedt voor leerlingen van het type 1, zijnde een licht mentale handicap; 

Gelet dat een school voor buitengewoon onderwijs, conform de regelgeving per 1 
september een bijkomend type kan inrichten en erkend kan worden door het Departement 
Onderwijs; 

Gelet dat in de regio er een beperkt aanbod is van het buitengewoon onderwijs type 8; 

Overwegende dat het inrichten van buitengewoon onderwijs type 8 in ‘de Zon’ een 
aangewezen uitbreiding is voor de toekomst van de school voor buitengewoon onderwijs en voor 
de gemeentescholen in het geheel; 

Overwegende dat deze uitbreiding kan worden gerealiseerd zonder budgettaire 
meerkost voor de gemeente; 

Gelet op het protocol van 16 januari 2013 van het afzonderlijk bijzonder comité 
onderwijs; 

Gelet op het advies van 26 november 2012 van de schoolraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeentelijke BLO-school De Zon met instellingsnummer 026682 met ingang 
van 1 september 2013 te herstructureren als volgt: 
Oprichten van een vestigingsplaats gelegen Oostrozebekestraat 15, 8770 
Ingelmunster met aanbod type 8. 

artikel 2: Van dit besluit melding te doen aan het Departement Onderwijs, conform de 
geldende procedure. 

 
7       Wijziging aan de capaciteitsbepaling in het basisonderwijs 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2012 waarbij de capaciteit en de 

inschrijvingsperiodes in het basisonderwijs bepaald werden; 

Overwegende dat, in samenspraak met de andere basisscholen van Ingelmunster, het 
voorstel wordt gedaan om dit op te trekken van 180 naar 200 leerlingen; 

Gelet op het feit dat de capaciteit in de BLO-school apart moet bepaald worden voor 
type 1 en type 8; 

Overwegende dat in de kleuterafdeling 5 lokalen ter beschikking zijn voor maximum 
ongeveer 25 kleuters per lokaal, in de lagere afdeling er 8 lokalen zijn met ongeveer 25 leerlingen 
en in de BLO-afdeling er 6 lokalen zijn voor maximum 14 leerlingen per lokaal; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 



 

 

artikel 1: Wijziging capaciteitsbepaling 
§1 De capaciteit wordt vanaf heden tot anders bepaald, beperkt tot volgende 
maximum-aantallen. De capaciteitsbepaling gebeurt in functie van de inschrijvingen 
voor het daarop volgende schooljaar. 
° School GBS De Wingerd, Schoolstraat 4A, 8770 Ingelmunster - max. 325 
leerlingen 
- Kleuterschool: max. 125 kleuters 
- Lagere school: max. 200 leerlingen 
° School BLO-school De Zon, Oostrozebekestraat 15, 8770 Ingelmunster - max. 80 
leerlingen 
- Type 1: max. 50 leerlingen 
- Type 8: max. 30 leerlingen 
 
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt via de website van de school en 
de schoolbrochure. 

 
8       Vaststellen van het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding van 
het personeel 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2008 waarbij het 

verkiezingsreglement voor de schoolraad - geleding personeel werd goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat er geen wijzigingen zijn in dit verkiezingsreglement; 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid; 

Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op 31 
maart 2013; 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij 
door aanduiding vanuit de pedagogische raad; 

Overwegende dat er geen pedagogische raad bestaat binnen het gemeentelijk 
basisonderwijs; 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de 
geleding van het personeel samen te stellen; 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regelingen inzake de 
verkiezingsprocedure bepaalt; 

Gelet op het advies van 28 november 2012 van de schoolraad; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel blijft ongewijzigd en 
wordt opnieuw goedgekeurd voor de verkiezingen voor de mandaatperiode 2013-
2017. 

 
9       Vaststellen van het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding van 
de ouders 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2008 waarbij het 

verkiezingsreglement voor de schoolraad geleding ouders werd goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat er geen wijzigingen zijn in dit verkiezingsreglement; 

Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid; 

Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op 31 
maart 2012; 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij 
door aanduiding vanuit de ouderraad; 

Overwegende dat er geen ouderraad bestaat binnen het gemeentelijk basisonderwijs; 



 

 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de 
geleding van de ouders samen te stellen; 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regelingen inzake de 
verkiezingsprocedure bepaalt; 

Gezien het advies van 28 november 2012 van de schoolraad; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 135; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders blijft ongewijzigd en 
wordt opnieuw goedgekeurd voor de verkiezingen voor de mandaatperiode 2013-
2017. 

 

SOCIALE ZAKEN 

10      Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn Ingelmunster voor het dienstjaar 2011 door de heer 
Gouverneur 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 22 februari 2013 

betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2011 van het OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 25 februari 2013 van de heer Gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening OCMW van het dienstjaar 2011; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2011 van het OCMW Ingelmunster en van de 
opmerkingen. 

 
11      Goedkeuring van de samenwerking tussen de gemeente en het sociaal huis als 
indienende partners van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’ Ingelmunster 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 
september 2010 houdende goedkeuring van de principiële samenwerking tussen de gemeente en 
het OCMW Ingelmunster inzake het opstarten van een woonzorgproject; 

Gelet op de gezamenlijk ingediende aanvraag bij de provincie West-Vlaanderen tot 
erkenning van het woonzorgproject en tot subsidiëring voor een maximale subsidie van 200.000 
euro over 5 jaar; 

Overwegende dat het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’ door de provincie West-
Vlaanderen goedgekeurd werd op 20 oktober 2011 en het project effectief op 1 november 2011 
van start ging; 

Overwegende dat, na erkenning van het project, dit ter goedkeuring zou worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad; 

Op voorstel van de Voorzitter van het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De samenwerking met het Sociaal Huis en de provincie West-Vlaanderen in het 
kader van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’ wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De hieruit voortvloeiende aanvullende samenwerkingsovereenkomsten met de 
medewerkende partners van het woonzorgproject zullen door het College van 
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd worden. 

 



 

 

12      Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – samenstelling van de delegatie van 
de gemeente en het OCMW in de beheersorganen 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 1994 tot oprichting van 

een vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA Ingelmunster), overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 30 maart 1994; 

Gelet op de statuten van deze vzw, gewijzigd door de algemene vergadering op 21 
april 2004; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 en artikel 14 van de statuten, de 
samenstelling van, respectievelijk, de algemene vergadering en de raad van bestuur, op paritaire 
wijze dient te gebeuren met een vaststelling van het aantal leden tussen minimum 12 en 
maximum 24; 

Overwegende dat de bedoelde pariteit gelegen is in het aanwijzen van evenveel leden 
afkomstig van organisaties erkend door de Nationale Arbeidsraad als leden voorgedragen door de 
gemeenteraad; 

Gelet op het overleg met de voorzitter van het PWA Ingelmunster, de heer Joost 
Vanhauwaert, op 18 maart 2013; 

Overwegende dat uit dit overleg bleek dat zowel Unizo als VOKA, als 
werkgeversorganisaties, niet langer bereid zijn om te worden afgevaardigd in de bestuursorganen 
van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen; 

Overwegende dat, als gevolg hiervan, het opportuun wordt geacht de algemene 
vergadering en de raad van bestuur te laten bestaan uit 12 leden, namelijk 6 vanuit de NAR-
geledingen en 6 politieke vertegenwoordigers; 

Overwegende dat 4 mandaten van de NAR-geledingen kunnen worden toegewezen aan 
de werknemersorganisatie en dat 2 mandaten van de NAR-geledingen kunnen worden toegewezen 
aan de werkgeversorganisaties; 

Overwegende dat de verdeling van de mandaten over de politieke fracties bij voorkeur 
de krachtsverhouding in de gemeenteraad weerspiegelt; 

Overwegende dat aldus volgende verdeling wordt voorgesteld: 
 ° Meederheidsfracties – 4 mandaten 
 ° Fractie CD&V – 2 mandaten; 

Overwegende dat, overeenkomstig dezelfde artikels van de statuten, de gemeenteraad 
leden met raadgevende stem kan toevoegen aan de algemene vergadering en aan de raad van 
bestuur; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om aan het Openbaar Centrum van 
Maatschappelijk Welzijn voor te stellen 3 leden voor te dragen als lid met raadgevende stem in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van het PWA Ingelmunster; 

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 gemeenteraad stelt voor aan het PWA Ingelmunster dat de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van het PWA Ingelmunster bestaan uit 12 
leden. 

artikel 2: De gemeenteraad stelt voor aan het PWA Ingelmunster dat 4 mandaten van de 
NAR-geledingen worden toegewezen aan de werknemersorganisatie en dat 2 
mandaten van de NAR-geledingen worden toegewezen aan de 
werkgeversorganisaties. 

artikel 3: Van de 6 mandaten van de politieke vertegenwoordigers worden 4 mandaten 
voorbehouden voor de meerderheidsfracties en 2 mandaten voor de fractie van de 
CD&V. 

artikel 4: Aan het OCMW Ingelmunster wordt voorgesteld om 3 leden af te vaardigen met 
raadgevende stem in de algemene vergadering en de raad van bestuur van het 
PWA Ingelmunster. 

 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 
dinsdag 9 april 2013 

Inzameldag landbouwfolie 

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

Vroeger werd er ieder jaar een gratis inzameldag gehouden waarbij land- en tuinbouwers folie 
konden binnenbrengen, die afkomstig was van land- en tuinbouwactiviteiten. 
Die inzameldag gebeurde altijd op de gemeetelijke werkplaats waarbij 2 containers voorzien 
werden. Zodoende konden 2 verschillende fracties aangevoerd worden, nl. recycleerbare en niet-
recycleerbare, dit met het oog op het feit dat recycleerbare veel goedkoper is om te verwerken. 
Het was ook zo dat de mensen een attest kregen die kon gebruikt worden in het kader van GAP 
(good agriculture practice) wat belangrijk is voor een 'net' platteland. 
Gaat de gemeente dit jaar en volgende jaren opnieuw zo een gratis inzameldag houden? 

De heer Voorzitter geeft daarop het woord aan de heer Kurt Windels, burgemeester, die hierop het 
volgende antwoordt. 

Het organiseren van een inzameldag voor landbouwfolies werd gestart in 2007. De afgelopen 6 jaar 
werden in totaal ruim 68 ton landbouwfolie ingezameld waarvoor de gemeente over die 6 jaar een 
bedrag van bijna 8.500 euro betaalde. Een tussenkomst van de landbouwers, die folie aanleverden, 
werd niet gevraagd zodat dit als een soort van steunmaatregel of een subsidie door het 
gemeentebestuur werd beschouwd aan de land- en tuinbouw, los van het Vlaams afvalbeleid dat 
terzake wordt gevoerd. Voor landbouwfolies is een collectief afvalbeheerplan van kracht dat nog 
strekt tot het einde van het jaar. Dit plan legt de klemtoon op een aangepaste inzameling en 
verwerking, eerder dan op een aanvaardings- of terugnameplicht zoals dat bij andere afvalstoffen 
het geval is. Landbouwfolie wordt duidelijk als een bedrijfsafvalstof waarvoor het de gemeenten is 
toegestaan dit in te zamelen maar waarvan duidelijk is gesteld dat de kostprijs hiervan aan de 
vervuiler moet worden doorgerekend in het kader van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De 
modeltarieven van de VVSG spreken van 85 euro per ton voor nietrecycleerbare folie, 62,5 euro 
voor recycleerbare folie. IVIO, die deze fracties op de parken aanvaardt, rekent 25 euro aan per 
ton indien de folie voor recyclage in aanmerking komt. 

Het schepencollege zal in 2013, zoals dat ook de vorige 6 jaar het geval was, de inzameling van 
landbouwfolie weer organiseren. In het kader van gelijkblijvend beleid, werd op het budget 2013 
een bedrag van 1.000 euro voorzien hiervoor. 
Wat er na dit jaar zal gebeuren, zal duidelijk worden bij het thema ‘afval’ dat een onderdeel vormt 
van het meerjarig beleidsplan, dat normaal in december aan de raad zal worden voorgelegd. De 
inzameling van landbouwfolies zal dan in zijn bredere context van afvalophaling en –verwerking 
bekeken worden. Deze oefening is op dit ogenblik aan de gang zowel binnen IVIO, als in de 
gemeente in functie van de opmaak van een meerjarig beleidsplan. Daarbij is het de bedoeling om 
samen te zitten met de land- en tuinbouwsector waarbij hun grieven en verwachting aan bod 
kunnen komen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 
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De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Infrax West voor de activiteit 

riolering; 




