
 Gemeenteraad 
Zitting van 16 juni 2015 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); 
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; 
Dominik Ronse: secretaris 

Afwezig: Yves Vercruysse: raadslid afwezig voor punt 11.  

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 
2.  Kennisnemen van de jaarrekening voor het boekjaar 2014 van het OCMW Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 174, §3 en latere aanpassingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere aanpassingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Overwegende de jaarrekening 2014 van het OCMW Ingelmunster; 



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
NEEMT KENNIS 
Van de jaarrekening 2014 van het OCMW Ingelmunster. 

Beslissingen 

FACILITY 
3.  Goedkeuren van de toetreding van de gemeente Ingelmunster tot TMVS 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere 

aanpassingen; 
Gelet op het feit dat gemeente en steden steeds worden geconfronteerd met complexere technisch-

administratieve vraagstukken en dat er meer en meer eisen worden gesteld op vlak van vakspecifieke kennis 
op het gebied van Facility Management; 

Gelet op het feit dat een intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ondersteuning bij en/of 
aanbieden van Facility Management positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren; 

Gelet op het toetredingsdossier met addendum van FARYS|TMVW aangaande de Divisie Aanvullende 
Diensten en de bijhorende servicelijn; 

Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de gemeente Ingelmunster 
ten volle wordt gerespecteerd; 

Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven in het 
toetredingsdossier, waaruit blijkt dat de gemeente Ingelmunster een kapitaalsinbreng van 2A-aandelen 
(nominale waarde van 1 000 euro, voor ¼ te volstorten) en 2F-aandelen (nominale waarde van 25 euro, 
voor ¼ te volstorten) moet doen om toe te treden als A-vennoot; 

Overwegende dat dit neerkomt op een te volstorten inbreng van 512,50 euro; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster reeds samenwerkt met de divisie Aanvullende Diensten 

van FARYS|TMVW voor de levering van copiers en strooizout; 
Overwegende dat Farys|TMVW op last van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking in een 

reorganisatie zit, met name dat de TMVW wordt gesplitst in 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
zijnde TMVW, TMVS en TMVR waarbij de verschillende activiteiten die TMVW nu uitoefent in 3 aparte 
samenwerkingsverbanden worden ondergebracht; 

Overwegende dat deze reorganisatie per 1 juli 2015 van kracht wordt; 
Overwegende dat de Divisie Aanvullende Diensten, waar de gemeente Ingelmunster deel van uit wil 

maken, wordt omgevormd tot de opdrachthoudende vereniging TMVS; 
Overwegende dat de toetreding zou gebeuren vanaf 1 juli 2015; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De Gemeenteraad geeft goedkeuring aan de toetreding van de gemeente Ingelmunster tot TMVS, 

volgens de modaliteiten vastgelegd in het toetredingsdossier en overeenkomstig de statuten van 
TMVS. 



Artikel 2 – Kurt Windels wordt voorgedragen vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de 
bestuursorganen van TMVS. 

Artikel 3 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de (verdere) uitvoering van deze 
beslissing. 

VRIJE TIJD 
4.  Goedkeuren van de gebruiksreglementen van de voor gebruik beschikbare zalen en lokalen 

van de gemeente 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit bij het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 26 oktober 2012; 
Gelet op de reglementering van het gemeenschapscentrum, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 

december 2008; 
Gelet op de reglement van voor het gebruik van het sportcentrum, goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 23 juni 2009; 
Gelet op de aanpassingen van beide reglementen goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober 

2010; 
Overwegende dat een aanpassing van de reglementen voor het gebruik van activiteiten en 

evenementen noodzakelijk was in kader van de uitwerking van een online reservatie- en uitleensysteem; 
Gelet op het advies van de cultuurraad van 18 mei 2015; 
Gelet op het advies van de beheerraad van het gemeenschapscentrum van 19 mei 2015; 
Gelet op het advies van de seniorenraad van 31 mei 2015; 
Gelet op het advies van de sportraad van 18 mei 2015 en de argumentatie van 28 mei 2015; 
Gelet op het advies van de jeugdraad van 13 mei 2015 en de argumentatie van 26 mei 2015; 
Gelet op de zalenreglementen in bijlage; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De zalenreglementen worden goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – De beslissing wordt van kracht vanaf 1 september 2015. 

SOCIALE ZAKEN 
5.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Ingelmunster en het 

woonzorgcentrum Maria Rustoord voor het project 'De Misthoorn' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het dementieplan 2010-2014 “Naar een dementievriendelijk Vlaanderen”; 
Gelet op het feit dat de Misthoorn in haar huidige werking wordt stopgezet door de beëindiging van 

de samenwerkingsovereenkomst met het RIZIV en het wegvallen van de RIZIV-subsidies; 
Overwegende dat de doelstelling en activiteiten dezelfde blijven als bij de oprichting in 2009, nl. het 

organiseren van lotgenotencontacten, begeleiding, geheugenscreening en sensibilisering inzake dementie; 
Overwegende dat we terugvallen op de originele afspraken van 2009 tussen gemeente, Sociaal Huis 

en WZC Maria Rustoord; 
Gelet op het feit dat de partners van het project dezelfde blijven, met name het WZC Maria Rustoord, 

de gemeente en het Sociaal Huis en dat daartoe een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet worden 
opgemaakt; 

Overwegende dat het huidige huis van De Misthoorn, als uithangbord, bestaan blijft; 
Overwegende dat het personeel terugvalt op de afspraken van 2009: 

Elke Vandamme van het OCMW en Els Verraest van het WZC Maria Rustoord blijven werken voor hun 
moederorganisatie en worden gedeeltelijk vrijgesteld; 



Overwegende dat de kostprijs van de initiatieven inzake sensibilisering wordt gerecupereerd via 
inkomgelden (indien mogelijk) en deels via een sponsoring van de 3 partners, en dit steeds na voorafgaand 
overleg met de partners; 

Overwegende dat elke partner een startbedrag inbrengt van 2.500 euro, dat door De Misthoorn wordt 
beheerd; 

Overwegende dat op regelmatige basis de inkomsten en uitgaven geëvalueerd aan de hand van een 
tussentijds financieel verslag, dat door De Misthoorn wordt opgemaakt 

Overwegende dat er na één jaar een evaluatie wordt gemaakt, die als basis zal dienen voor het 
daaropvolgend begrotingsjaar; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst in kader van de Misthoorn wordt goedgekeurd en als bijlage bij 

deze beslissing gehecht. 

VEILIGHEID 
6.  Goedkeuren van het politiereglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en 

private bureaus voor telecommunicatie en de beteugeling van mogelijke overlast rond deze 
handelsvestigingen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 119; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 119bis; 
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening, meer bepaald artikels 6 en 18; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 
Gelet op het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 september 2010; 
Overwegende dat de wet op de openingsuren van 10 november 2006 aan de steden en gemeenten de 

mogelijkheid geeft om afwijkende openingsuren vast te stellen en dat men zowel nachtwinkels als private 
bureaus voor telecommunicatie aan een uitbatingsvergunning kan onderwerpen; 

Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie in een 
woongebied of een centrum niet altijd even opportuun is het uitbaten ervan overlast kan veroorzaken op 
vlak van geluidsoverlast, verkeersdrukte, zwerfvuil, … net omwille van de afwijkende openingsuren; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze vorm van mogelijke overlast wil 
vermijden of beperken, onder meer, door het invoeren van een vestigings- en uitbatingsvergunning en door 
de concentratie van dit type handelsactiviteiten te vermijden; 

Overwegende dat de sanctiemiddelen tegen dit reglement voorzien zijn in de wet van 10 november 
2006 en in het Algemeen Politiereglement, onder meer, via gemeentelijke administratieve sancties; 

Overwegende dat dit voorstel van politiereglement lokaal voor de gemeente Ingelmunster wordt 
ingevoerd; 

Overwegende dat het opportuun zou zijn dit voorstel van politiereglement in te passen in het 
Algemeen Politiereglement waardoor het zonaal van toepassing kan zijn; 

Overwegende dat daartoe overleg met de partners in de zone Midow noodzakelijk is; 
Gelet op het voorstel van politiereglement; 
Overwegende dat mevrouw Marlies De Clercq, raadslid, opmerkt dat een inschrijving van een 

onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen automatisch impliceert dat er een publicatie in het 
Belgisch Staatsblad moet zijn, maar dat het omgekeerde niet noodzakelijk zo is; 

Overwegende dat de gemeentelijke administratie zonder veel problemen zelf de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad kan bekomen indien dit noodzakelijk zou zijn; 

Overwegende dat het voorstel van politiereglement onder artikel 5, 1° in die zin wordt aangepast; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na aanpassing; 

BESLUIT:  
eenparig 



Artikel 1 – Het politiereglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie en de beteugeling van mogelijke overlast rond deze handelsvestigingen wordt 
goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – Aan het college van burgemeester wordt opgedragen het aanvraagformulier, overeenkomstig 
artikel 4, §1 van het politiereglement, vast te stellen. 

Artikel 3 – Dit politiereglement wordt van kracht vanaf heden. 

Artikel 4 – Aan de heer Burgemeester wordt de opdracht gegeven dit reglement voor te leggen aan de 
politiezone Midow met de vraag dit te laten opnemen in het Algemeen Politiereglement. 

EREDIENSTEN 
7.  Verlenen van een gunstig advies inzake de aanvraag tot opheffing van de parochie O. L. 

Vrouw Onbevlekt ontvangen en samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-
Amandus te Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, §2; 
Gelet op het besluit van de Vlaams regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 

criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 
meer bepaald artikel 7/5, §2; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende het bekrachtigen van 
een aankoopbod; 

Gelet op het verzoek tot advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 13 mei 2015 betreffende 
de aanvraag tot opheffing van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ingelmunster en 
samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-Amandus te Ingelmunster met onttrekking van het 
kerkgebouw Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de eredienst; 

Overwegende dat dit verzoek tot advies aansluit bij het constructief overleg dat heeft plaatsgevonden 
tussen de kerkbesturen van de gemeente Ingelmunster en de pastoor, eerwaarde heer Bonte, als 
vertegenwoordiger van het Bisdom; 

Overwegende dat in overeenstemming met dit overleg de gemeente een gunstig advies kan verlenen 
op dit verzoek, aangezien op deze manier het effectueren van het aankoopbod van 6 november 2014 en de 
ingebruikname van het kerkgebouw, dat wordt onttrokken aan de eredienst, voor socio-culturele doeleinden 
kan worden bespoedigd; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Gunstig advies te verlenen met betrekking tot de aanvraag tot opheffing van de parochie Onze 

Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ingelmunster en samenvoeging van deze parochie met de 
parochie Sint-Amandus te Ingelmunster met onttrekking van het kerkgebouw Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen aan de eredienst. 

ALGEMENE FINANCIERING 
8.  Goedkeuren van de belastingsverordening op nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatiebureaus 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42, §3; 
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 43 - §2, 15°, artikel 186 en 

artikel 253; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 



Gelet op de gecoördineerde omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van 
de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit; 

Overwegende dat het fenomeen van de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie al 
enkele jaren bestaat maar de laatste tijd ook toeneemt in Ingelmunster; 

Overwegende dat nachtwinkels enkel tussen 18 uur 's avonds en 7 uur 's morgens openen en 
bijgevolg voor een zekere overlast kunnen zorgen; 

Overwegende dat bovendien een aantal gemeenten in de regio reeds een dergelijke belasting hebben 
ingevoerd zodat er een reële kans bestaat dat kandidaat-uitbaters naar Ingelmunster zullen uitwijken; 

Overwegende dat de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie de openbare orde 
kunnen verstoren, de netheid kunnen aantasten en de ordehandhavers en gemeentelijke diensten extra 
kunnen belasten; 

Overwegende dat het, bijgevolg, gewettigd is om deze handelsvestigingen financieel te laten 
bijdragen ten gunste van de gemeente via een uitbatingsbelasting om de eventuele overlastkosten te 
dekken; 

Overwegende dat de schaal van de gemeente Ingelmunster met bijna 11.000 inwoners, die sterk 
geconcentreerd leven, geen wildgroei van dit soort handelsvestiging kan ondersteunen; 

Overwegende dat het invoeren van een openingsbelasting een verdere groei van dit soort 
handelsvestigingen kan tegengaan; 

Gelet op het voorstel van belastingsverordening; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De belastingsverordening betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 

wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – Aan het college van burgemeester wordt opgedragen het aangifteformulier, overeenkomstig 
artikel 5, §1 van de belastingsverordening, vast te stellen. 

Artikel 3 – Deze belasting wordt ingevoerd voor een termijn ingaande op 1 januari 2015 en eindigend op 31 
december 2019. 

Artikel 4 – Deze belastingsverordening wordt van kracht vanaf heden. 

Artikel 5 – Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelegen op grondgebied van de 
gemeente Ingelmunster die hun uitbating zijn gestart voor het van kracht worden van dit 
reglement worden vrijgesteld van de openingsbelasting. 

Artikel 6 – Deze beslissing wordt naar de toezichthoudende overzicht gestuurd. 

9.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
latere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 22 maart 2013 
betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) 
volgens de beleids- en beheerscyclus; 



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het 
initieel meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 waarin het initieel budget 2015 
en de vijfde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2015 waarin de jaarrekening 2014 werd 
goedgekeurd; 

Overwegende dat naar aanleiding van bepaalde kredieten er tevens een aanpassing van het 
meerjarenplan noodzakelijk is; 

Overwegende dat de resultaten van de jaarrekening 2014 werden verwerkt in de aanpassing van het 
meerjarenplan; 
BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De zesde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht 

bij deze beslissing. 

10.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2015/1 

De heer Yves Vercruysse, raadslid, stelt voor om staande de zitting een amendement op het huishoudelijk 
reglement goed te keuren waarbij een raadslid dat daarom vraagt een afprint kan ontvangen van budgetten, 
budgetwijzigingen, rekeningen en financiële meerjarenplannen. 
De heer voorzitter wenst niet op dit voorstel in te gaan omdat een dergelijk voorstel voorafgaandelijk moet 
worden geagendeerd, eventueel als toegevoegd punt en vergezeld van de nodige voorbereidende stukken, 
overeenkomstig het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad. 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring van de beleids- 

en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere aanpassingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2014 waarin het initieel budget 2015 en het 
bijhorende meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT:  
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De budgetwijziging BW 2015/1 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze beslissing. 

SPORT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij mail van 9 juni 2015 

met betrekking tot de toestand van de atletiekpiste 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Els Leysen, raadslid, die het volgende toelicht. 



Na reeds meermaals signalen gekregen te hebben over de toestand van de atletiekpiste en met de 
pistemeeting van 27 juni en het provinciaal kampioenschap op de 5000m in het vooruitzicht, ben ik vorige 
week dinsdag eens gaan kijken naar de piste en wat ik daar zag sprak echt tot verbeelding. 
Daarom heb ik dan ook besloten om hieromtrent een bijgevoegd punt in te dienen te verduidelijken aan de 
hand van wat foto’s. 
Dit is de binnenkant van de piste hoe het zou moeten zijn, met name die betonnen boord moet duidelijk 
zichtbaar zijn. Eerlijk gezegd heb ik lang moeten zoeken om een stukje te vinden dat in orde is. Op de foto’s 
zie je hoe het bijna over de ganse binnenkant van de piste is, overwoekerd door onkruid. 

  
Hier zie je een foto van de plaats waar men aan kogelstoten doet. Wat al dat overbodig materiaal daar doet, 
weet ik niet en weeral overwoekerd door onkruid. Verder de plaats waar men moet staan om te kogelstoten, 
aan de linkerzijde van de witte lijn moet normaal een afstootbalk zijn maar die is er niet. Misschien moet 
AVI, zoals vorig jaar op de pistemeeting, eentje ontlenen bij de sportdienst van Meulebeke. 

  
Hierbij nog een extra vraag over de kogels om te kogelstoten. Er zijn twee jaar geleden nieuwe aangekocht 
maar jammer genoeg de verkeerde, namelijk indoorkogels, waardoor AVI vorig jaar genoodzaakt was om 
kogels bij de atletiekvereniging van Marke te ontlenen voor hun pistemeeting. Hopelijk komt het dit jaar in 
orde en moet men niets meer vragen bij andere verenigingen. 
Dit is de plaats waar men moet verspringen, de aanloopstrook en de verspringput weeral overwoekerd door 
onkruid en aan het einde van de verspringput kom je redelijk diep terecht. 

   
Hier zien we de plaats waar men aan hoogspringen doet en terug komen we een goaltje tegen. Ook hier een 
extra vraag: de lat zou niet meer omhoog geschoven kunnen worden en kan tevens niet meer vastgemaakt 
worden. 

  
Als slot nog enkele sfeerbeelden van op en rond de piste waar de omheining volgens mij ook niet meer 
voldoet aan de veiligheid voor de toeschouwers. 



   
Maar collega’s toeval wil nu, nadat ik dinsdagavond mijn punt had ingediend, onze zoon Ward mij woensdag 
na de training vertelde dat de graszones naast de piste reeds gemaaid waren en vrijdag was de verspringput 
reeds uitgedolven om van nieuw zand te voorzien en vandaag was men met man en macht bezig om de 
piste in orde te brengen, heel toevallig of niet soms? 
Wat ik wil aantonen is het volgende. Moet er nu werkelijk eerst een wedstrijd georganiseerd worden 
vooraleer de piste onderhouden wordt? Er zijn immers wekelijks trainingen en niet alleen training voor het 
lopen maar als het mogelijk zou zijn ook training in het verspringen, kogelstoten, hoogspringen, maar dit is 
jammer genoeg niet mogelijk of je moet eerst het onkruid overwinnen 
Daarom wil ik met aandrang vragen om het ganse jaar door de piste te onderhouden en niet alleen als de 
nood het hoogst is of misschien moet er aan de atletiekvereniging een extra voldoende hoge toelage 
gegeven worden om zelf in het onderhoud te voorzien van de piste. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Wifried Vanacker, schepen, die het volgende antwoordt. 
Net als verleden jaar is de stootbalk voor het kogelstoten van het Sportcentrum ter Borcht van Meulebeke 
aangevraagd voor de pistemeeting van 27 juni. Dat lenen en ontlenen gebeurt dikwijls, ook omgekeerd in 
het kader van het Regionaal Sportoverleg. Een eigen stootbalk werd door onze diensten nog niet aangekocht 
omdat andere zaken dringender waren. Ook al omdat het kogelstoten, uitgenomen voor de trainingen, maar 
één keer per jaar wordt gebruikt voor één échte meeting. Er werd, volgens de sportdienst, in het lopende 
jaar door de sportclub ook nog niet om gevraagd. Tegen volgend jaar zullen we wel weer onze eigen 
stootbalk hebben. 
Wat de kogels zelf betreft. Er zijn  voor meetings altijd kogels gratis beschikbaar vanuit de uitleendienst van 
Bloso. We hebben er al lang, net als andere jaren, 9 stuks aangevraagd voor de pistemeeting van 27 juni. 
Drie van 2 kg, drie van 5 kg en drie van 7,250 kg. 
Tijdens het voorbije jaar heeft ook nog niemand, volgens de sportdienst, extra kogels gevraagd. AVI zelf 
heeft wel kogels, maar minder geschikt voor meetings. Maar nogmaals, omdat kogelstoten maar één keer 
per jaar in een competitie wordt uitgeoefend heeft de sportdienst dit jaar geen kogels voor meetings 
bijgekocht. Daarnaast krijgt de sportclub zelf jaarlijks een subsidie van 1562,19 euro waar ook klein 
materiaal mee kan aangekocht worden. 
Ook de omheining wordt hersteld. Verleden week werd bij het besproeien met water op het tweede 
voetbalveld door een externe firma in opdracht van OMS schade aan de omheining aangebracht. Deze zal 
tegen de pistemeeting op kosten van de aannemer hersteld zijn. 
Wat het niet gewenst groen rond de piste betreft. 
De zaalwachters op het sportcentrum doen altijd, en nu zelfs nog meer, hun best om alles zo veel mogelijk 
onkruidvrij te houden. Maar rond deze tijd, waar alles doorgroeit en er geen vergif meer aan te pas komt 
(wat een goede zaak is), is het niet meer zo gemakkelijk om alles onkruidvrij te houden. Net als andere 
jaren is de gemeentelijke groendienst bijgesprongen. Daarnaast helpt “Werkspoor” mee vanaf deze week tot 
half september. Dat is tot ver na de pistemeeting! Dat zal gebeuren met een regelmaat van 1 volledige dag 
per 2 weken met 5 man. Dat is al twee jaar zo en dat wordt dit jaar opnieuw zo. De voorbije 2 jaar was de 
piste volledig oké tijdens de pistemeeting. Ik zie geen enkele reden waarom het dit jaar niet opnieuw zo zou 
zijn. 
Maar het onkruid in het zand van de stand van het verspringen zal niet worden verwijderd. Het zit in de 
planning om daar het oude zand weg te scheppen en te vervangen met nieuw zand. Hetzelfde voor de 
aanlopen en zandbak voor het polsstokspringen. Ook daar zal het onkruid niet meer worden verwijderd. 
Gewoon omdat werd beslist, samen met AVI, om de beide aanlopen en zandbak van het polsstokspringen nu 
te laten verwijderen, boordstenen uit te halen, aan te vullen met aarde en in het najaar in te zaaien met 
gras. Gewoon omdat deze sporttak toch niet meer wordt beoefend. 
Omdat op de piste soms water blijft staan na hevige regenbuien is men nu bezig met rondom de binnenkant 
van de piste, een geul van 30 centimeter uit te graven en weg te voeren. Dit was ook al 2 maanden geleden 
gepland om uit te voeren tegen de pistemeeting. 
De piste zelf wordt uiteindelijk nog machinaal losser gemaakt, gerold en belijnd. 
Met andere woorden, net als andere jaren zal de pistemeeting op zijn best kunnen doorgaan op 27 juni. 



Als reactie op het antwoord van de heer Wilfried Vanacker wenst mevrouw Els Leysen, schepen, uitdrukkelijk 
dat wordt opgenomen in het verslag dat zij het niet pikt dat zij belachelijk zou worden gemaakt. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt de heer Geert 
Verstraete, raadslid, de vraag of het gemeentebestuur zich bewust is van de problematiek op zaterdag in de 
Trakelweg als gevolg van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die zich langs de Trakelweg parkeren en zo 
de toegang tot het recyclagepark bemoeilijken en voor een onveilige situatie zorgen. 
De heer voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine Verhamme, schepen, die meedeelt dat het 
probleem reeds werd voorgelegd aan de politiezone Midow die adviseert om in betrokken zone een 
parkeerverbod op te leggen, zodat deze vrachtwagens zich verder in de Trakelweg moeten parkeren. Deze 
oplossing is echter niet ideaal op de momenten dat er vinkenzetting is. Een definitief voorstel ter zake is dus 
nog in voorbereiding. 

Besloten zitting 

Beslissingen 

WONEN 
11.  Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de sociale 

huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek cvba 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 36; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2013 houdende de voordracht van een 

kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek cvba; 
Gelet op de gecoördineerde tekst der statuten van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek 

cvba, meer bepaald de artikels 15 en 23; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster vennoot is in de sociale huisvestingsmaatschappij De 

Mandelbeek cvba; 
Overwegende dat, overeenkomstig de statuten, de gemeente Ingelmunster het recht heeft om één 

kandidaat-lid voor de raad van bestuur voor te dragen; 
Overwegende dat de heer Kurt Windels, burgemeester, door de gemeenteraad van Ingelmunster op 

19 maart 2013 werd voorgedragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur; 
Overwegende dat de heer Kurt Windels door de algemene vergadering van De Mandelbeek cvba werd 

aangesteld tot bestuurder op 28 mei 2013 voor een periode van 4 jaar; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster de heer Kurt Windels, burgemeester, als 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur van De Mandelbeek cvba wenst te vervangen door de heer Enigo 
Vandendriessche, schepen; 

Overwegende dat, overeenkomstig de statuten, de heer Enigo Vandendriessche, schepen, het 
mandaat van de heer Kurt Windels, burgemeester, zal voleindigen; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
Gaat over tot de geheime stemming 

Aantal stemmen: 20 
Na telling van de stemmen wordt bekomen: 
 Aantal ongeldige stemmen: 0 
 Aantal blanco-stemmen: 2 
 
 Aantal onthoudingen: 2 




