
 Gemeenteraad 
Zitting van 26 september 2017 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

Openbare zitting 

De heer Voorzitter vraagt een moment van stilte naar aanleiding van het overlijden op 16 augustus 2017 van 
de heer Eric Vankeirsbilck, erevoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en ereburgemeester 
van Ingelmunster. 
 
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. 

Beslissingen bij hoogdringendheid 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
H1. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een zelfstandige 

groepering van personen voor een intergemeentelijke samenwerking rond 
informatiebeheer 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2017 houdende goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een zelfstandige groepering van personen voor een 
intergemeentelijke samenwerking rond geografische informatiesystemen; 
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Overwegende dat op vraag van Midwest een tweede beslissing tot oprichten van een zelfstandige 
groepering van personen werd gevraagd, met name voor een intergemeentelijke samenwerking rond 
informatiebeheer; 

Overwegende dat deze intergemeentelijke samenwerking zich uitstrekt over de 16 gemeenten van 
Midden-West-Vlaanderen en de gemeenten van de Westhoek; 

Overwegende dat vergeten werd dit punt aan de gemeenteraad van 20 juni 2017 voor te leggen; 
Overwegende dat deze vergetelheid werd vastgesteld op 20 september 2017 naar aanleiding van de 

voorbereiding van het dossier voor de neerlegging van de stukken tot oprichting van een zelfstandige 
groepering van personen bij de fiscale administratie; 

Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad van Ingelmunster een noodzakelijk stuk is om 
deze neerlegging te kunnen doen; 

Gelet op de hoogdringendheid voor dit punt; 
Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 

Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen - Dries Couckuyt, Schepen en Voorzitter 
OCMW - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip 
Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy 
Claerhout, Koen Depreiter, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit punt in spoedbehandeling toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende goedkeuring van de 

algemene overeenkomst betreffende de interlokale vereniging Associatie Midwest; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2015 houdende goedkeuren van een 

traject voor versterking van de regionale samenwerking in de arrondissementen Roeselare en Tielt; 
Overwegende dat, in afwachting van de oprichting van een dienstverlenende vereniging voor Midwest, 

lopende of op te starten samenwerkingsinitiatieven in de meest optimale omstandigheden moeten kunnen 
doorgaan; 

Overwegende dat de intergemeentelijke samenwerking inzake informatiebeheer voor Midwest, ten 
eerste, een op te starten samenwerking is tussen 4 gemeenten van Midwest (Lichtervelde, Moorslede, 
Oostrozebeke en Wielsbeke) die onderling een ICT-medewerker zullen uitwisselen die tewerkgesteld wordt 
door de WVI; 

Overwegende dat de intergemeentelijke samenwerking inzake informatiebeheer voor Midwest, ten 
tweede, een op te starten samenwerking is tussen 4 gemeenten van Midwest (Tielt, Ruiselede, Hooglede en 
Oostrozebeke) die onderling een ICT-coördinator zullen uitwisselen die tewerkgesteld wordt door de WVI; 

Overwegende dat de ICT-coördinator voor 20% een regionale taakstelling krijgt gericht op het 
realiseren van de gewenste convergentie van de besturen op vlak van IT en van een IT-pooling gericht op 
de continuïteit van de dienstverlening; 

Overwegende dat de kosten voor deze regionale taakstelling evenredig verdeeld wordt onder de 16 
besturen van Midwest, conform de afspraken van het Midwestoverleg van 29 november 2016; 

Overwegende dat, hoewel de IT-positie van de gemeente Ingelmunster volgens de I-monitor tot de 
meest gunstige van de regio behoort, deze samenwerking voor de gemeente Ingelmunster toch interessant 
is, omdat ze een kosteneffectieve bijdrage levert aan het verhogen van de continuïteit en aan de expertise in 
de organisatie; 

Gelet op de wetgeving inzake de BTW; 
Gelet op circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) van 12 december 2016 van de BTW-

administratie van de FOD Financiën; 
Overwegende dat onderlinge dienstverlening tussen een intercommunale en haar deelnemende 

gemeenten met vrijstelling van BTW enkel kan gebeuren indien gewerkt wordt via het principe van 
onderlinge kostendeling; 
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Overwegende dat de BTW-administratie met de nieuwe circulaire zich anders opstelt dan eerder was 
overeengekomen, met name dat onderlinge dienstverlening in een interlokale vereniging vrijgesteld van 
BTW was; 

Overwegende dat daartoe een zelfstandige groepering van personen moet worden opgericht via een 
onderlinge samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de BTW-circulaire; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst; 
Overwegende dat de nodige budgetten werden voorzien in het budget van de gemeente; 
Op voorstel van de heer Burgemeester; 

BESLUIT:  
Met 
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) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een zelfstandige groepering van 

personen voor intergemeentelijke samenwerking inzak informatiebeheer wordt goedgekeurd en 
als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Kennisname 

PATRIMONIUM 
2.  Kennis nemen van het energiezorgplan voor de gemeentelijke gebouwen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2015 waarbij de ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant wordt goedgekeurd als deel van de groep ‘Klimaatoverleg Midwest’ die 
samengesteld is uit de gemeenten Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en 
Wingene; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 april 2015 waarbij de 
opdracht ‘Samenwerken in groep (optie 2) voor de opmaak van de nulmeting en het energieactieplan in het 
kader van het Burgemeestersconvenant’ werd toegewezen aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 waarbij het gezamenlijk duurzaam 
energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest wordt goedgekeurd; dat de 
individuele actie ‘Gemeente als organisatie: openbare gebouwen/terreinen - actie 6.4. 
Actieplan/Energiezorgplan hierin opgenomen is als lopende actie; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 oktober 2015 om in te 
gaan op het aanbod van Eandis voor gemeenten en een Energiezorgplan te laten opmaken; 

Gelet op het Energiezorgplan in bijlage; dat 38 mogelijke maatregelen voorgesteld worden om de 
energie-efficiëntie te verbeteren of om lokale duurzame energie op te wekken; dat deze maatregelen 
opgesteld werden op basis van een uitgebreide gebouwscan; dat voor iedere maatregel een raming van de 
investeringskost is gemaakt en van de verwachte energie- en CO2-besparing; 

Overwegende dat om een CO2-reductie van 30 % te realiseren 16 maatregelen worden voorgesteld 
met een totale investeringskost van 350.470 euro; dat de terugverdientijd van de maatregelen varieert van 
4 tot 16 jaar; 
NEEMT KENNIS 
Van het Energiezorgplan opgemaakt door Eandis. 
  

Vervolg zitting van 26 september 2017

26 september 2017 - blz. 3/14

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 48 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 2313-4030-8873-9740 op www.verifieer.be.



ALGEMENE FINANCIERING 
3.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van 25 augustus 2017 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van de gemeente Ingelmunster; 
NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de gemeente Ingelmunster door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
4.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 174 §3; 
Gelet op het besluit van 20 juli 2017 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van het OCMW Ingelmunster; 
NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
5.  Kennis nemen van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en 

de budgetwijziging 1-2017 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van 26 juni 2017 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 1-2017; 
NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 1-2017 van 
de gemeente Ingelmunster door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
6.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Bollewerpstraat 

De GEMEENTERAAD, 
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; 
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Gelet op de problematiek van het beurtelings parkeren in de Bollewerpstraat, in het bijzonder 
wanneer moet gewisseld worden van kant en wanneer vrachtwagens de Hinnebilkstraat moeten indraaien; 

Overwegende dat de Bollewerpstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat het aangewezen is het beurtelings parkeren op te heffen in de Bollewerpstraat; 
Overwegende dat het aangewezen is individuele parkeervakken aan te brengen in de Bollewerpstraat 

ter hoogte van huisnummer 73 en van huisnummer 80 tot en met huisnummer 92; 
Overwegende dat door het aanbrengen van een parkeervak ter hoogte van huisnummer 73 de 

snelheid afgeremd wordt; 
Overwegende dat het aangewezen is parkeerverbod in te stellen vanaf het huisnummer 64 tot en met 

het huisnummer 72 en ter hoogte van huisnummer 75 omdat in deze laatste woning een mindervalide 
woont; 

Overwegende dat dit parkeerverbod zal aangeduid worden door het markeren van gele onderbroken 
lijnen op de boordsteen omdat het voetpad te smal is om palen en borden te plaatsen; 

Overwegende dat op 4 juli een bewonersbrief en plan werd bezorgd met alle info betreffende de 
intentie om het beurtelings parkeren af te schaffen en vaste parkeerplaatsen te voorzien; 

Overwegende dat geen klachten of opmerkingen binnen gekomen zijn; 
Overwegende het positief advies van de verkeersdienst van de politiezone Midow; 
Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Het beurtelings parkeren wordt opgeheven in de Bollewerpstraat tussen de Hinnebilkstraat en de 
parking van het sportcentrum. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verwijderen van de verkeersborden E5 
en E7. 

Artikel 3 – Vaste parkeervakken zullen aangebracht worden in de Bollewerpstraat ter hoogte van 
huisnummer 73 en vanaf huisnummer 80 tot en met huisnummer 92. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door het markeren van verdrijvingsvlakken, markering van 
een brede witte doorlopende lijn die de denkbeeldige rand van de rijweg aanduidt en de witte 
markering die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan, voorzien in artikel 77.4, 
75.2 en 77.5 houdende het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg. 

Artikel 4 – Parkeerverbod wordt ingesteld in de Bollewerpstraat vanaf huisnummer 64 tot en met 
huisnummer 72 en ter hoogte van huisnummer 75 door het aanbrengen van gele onderbroken 
strepen voorzien in artikel 75.1.2 van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 5 – Overlangse markering die de rijstroken aanduiden wordt aangebracht vanaf de parking van het 
sportcentrum tot huisnummer 87, voorzien in artikel 72 van het algemeen reglement op de politie 
over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 6 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 7 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

7.  Goedkeuren van het kwaliteitsconvenant in het kader van het handhaven van het parkeren 
in blauwe zone 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 

houdende het goedkeuren van een overeenkomst van concessie van een openbare dienst voor het parkeren 
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met beperkte tijd op de openbare weg te Ingelmunster, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit 
van de gemeenteraad van 22 januari 2013; 

Gelet op het meerjarig beleidsplan van de gemeente Ingelmunster; 
Gelet op het mobiliteitsplan van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de gemeente een aangepast parkeerbeleid wenst te voeren, onder meer via het 

invoeren van parkeerbeperkingen door middel van de techniek van de blauwe zone; 
Overwegende dat deze parkeerbeperkingen moeten worden afgedwongen om effect te hebben; 
Overwegende dat met de beslissing van het schepencollege van 25 september 2017 aan het 

parkeerbedrijf BESIX Park de opdracht werd gegeven deze parkeerregimes te handhaven; 
Gelet op het ontwerp van kwaliteitsconvenant waarin een richtinggevend kader voor de samenwerking 

en concrete afspraken werden opgenomen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
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) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – Het kwaliteitsconvenant wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
8.  Definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde 

recreatie' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
Gelet op het gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende bekrachtiging van 
de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente Ingelmunster behoren tot het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de goedkeuring van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de aanleiding voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan de 
vergunningsproblematiek is van het bedrijf Tilliahof, voorheen ’t Oud Molenhof. Door de complexiteit van de 
site en door de aanwezige hinder was de opmaak van een RUP aangewezen en werd door het college van 
burgemeester en schepenen besloten om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken waarin de 
randvoorwaarden worden opgenomen waarbinnen een manège-activiteit op een duurzame wijze kan 
uitgebaat worden; 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde recreatie’ werd getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 en het addendum op 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 
februari 2014; 

Overeenkomstig het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen dient de gemeente de 
ontwikkelingsmogelijkheden te bepalen voor de lokale zonevreemde recreatie binnen het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan; 

Ingevolge artikel 2.2.13.§2 VCRO worden de gemeentelijke RUP's opgemaakt ter uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het GRS Ingelmunster is goedgekeurd op 19/04/2007; 

Manege Tiliahof is gelegen langsheen de Bruggesteenweg net achter een bebouwingslint vlakbij het 
bedrijf Naert-Defreyne. Het wordt ontsloten via een landelijke weg die aantakt op de Bruggesteenweg. De 
site is gelegen in de deelruimte Versnipperd Noord volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 
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Het noordelijk deel van deze deelruimte wordt voorbehouden voor wonen en beperkte ambacht 
verweven met het wonen. Voor de zonevreemde bedrijven die geconcentreerd voorkomen langsheen de 
Bruggestraat kunnen volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan afhankelijk van de activiteit, de 
huidige omvang en de omgevingsfactoren in beperkte of belangrijke mate verder ontwikkelen; 

Het RUP werd oorspronkelijk opgemaakt in functie van een gedeeltelijk gunstig planologisch attest, 
afgeleverd door de gemeente aan de BVBA 't oud Molenhof. Tijdens de verdere procedure van het RUP werd 
het bedrijf echter overgenomen door Tiliahof. Dit komt er op neer dat het planologisch attest niet ,meer 
geldig is. Door de complexiteit van de site en door de aanwezige hinder besloot het CBS om de procedure 
verder te zetten op basis van de bindende bepaling in het GRS om een GRUP voor zonevreemde bedrijven 
op te maken. Omdat de economische activiteit hier recreatie betreft, wordt het RUP niet opgemaakt als een 
onderdeel van een RUP voor zonevreemde bedrijven maar als een RUP voor zonevreemde recreatie; 

Binnen voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt er een duidelijke afweging gemaakt 
in functie van het toekennen van ontwikkelingsmogelijkheden in relatie met het woonlint langsheen de 
Bruggestraat; 

Overwegende dat het plangebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt gelegen is in woongebied 
met landelijk karakter en agrarisch gebied; 

Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt door de dienst grondgebied; 
Overwegende dat de opmaak van het RUP Zonevreemde recreatie in overeenstemming is met het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden voor zonevreemde 
bedrijven; 

Gelet op de plenaire vergadering van 9 juli 2014 met de adviserende instanties; 
Overwegende dat naar aanleiding van de opmerkingen geformuleerd op de plenaire vergadering een 

aantal aanpassingen werden doorgevoerd; 
Gelet op het ontwerp van het RUP Zonevreemde recreatie, bestaande uit een plan van de bestaande 

toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige voorschriften 
opgemaakt door de dienst grondgebied; 

Gelet op de beslissing van 20 juni 2016 houdende de planMER-ontheffing; 
Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2016 houdende de voorlopige 

vaststelling; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden dat liep 30 januari 2017 tot en met 31 

maart 2017; 
Overwegende dat tijdens dit openbaar onderzoek twee bezwaarschriften werden ingediend; 
Overwegende dat twee adviezen, van Ruimte Vlaanderen en van de dienst ruimtelijke planning van de 

provincie, werden ontvangen; 
Overwegende dat de GECORO in zitting van 27 juni 2017 de resultaten van het openbaar onderzoek 

heeft behandeld en hierover advies heeft uitgebracht; 
Gelet op de aanpassingen aan het ontwerp van het RUP Zonevreemde recreatie overeenkomstig het 

advies van de GECORO; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
Met 
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) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – Het ontwerp van RUP Zonevreemde recreatie definitief vast te stellen. 

Artikel 3 – Het dossier ter nazicht aan de Bestendige Deputatie en de Vlaamse Regering over te maken. 

Artikel 4 – Indien er geen schorsing is binnen een termijn van 30 dagen na betekening van deze beslissing, 
ze bekend te maken in het Belgisch Staatsblad in functie van de inwerkingtreding. 
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PATRIMONIUM 
9.  Goedkeuren van een aanvullende bovengebruiksvergunning voor percelen langs de 

ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende goedkeuring van de 

bovengebruiksvergunning percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 
Overwegende dat de vorige eigenaars van de woning, Dokter Lauwersstraat 42, geen gebruik 

maakten van een deel van de overwelfde Bruinbeek en zodoende de bovengebruiksvergunning niet hebben 
ondertekend; 

Overwegende dat de nieuwe eigenaar, Sandy Vande Vijver, wel gebruik wenst te maken van een deel 
van de overwelfde Bruinbeek; 

Overwegende dat de heer Sandy Vande Vijver dient opgenomen te worden in de beslissing van 20 
december 2011; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Aan de heer Sandy Vande Vijver, Dokter Lauwersstraat 42 (lotnr. 40 – kadastrale grootte 3 a 49 

ca – te regulariseren 105 ca) een bovengebruiksvergunning toe te kennen tegen een éénmalige 
vergoeding van 6,20 euro per m². 

10.  Goedkeuren van een belofte inzake kosteloze grondoverdracht 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de verkoopbelofte van 6 september 2017 door Verbrugghe Christiana, Baekelandt Christel en 

Baekelandt Mireille voor de verkoop van een stuk grond, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummer 
0029M; 

Gelet dat het te verwerven goed een geasfalteerd stuk weg van de Heirweg-Noord betreft, uitgerust 
met de nodige nutsvoorzieningen waarvan het onderhoud reeds door de gemeente Ingelmunster gebeurt; 

Overwegende dat Verbrugghe Christiana, Baekelandt Christel en Baekelandt Mireille zich verbinden tot 
kosteloze overdracht van deze weg aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de belofte kosteloze grondoverdracht, de akte kan verleden 
worden door de instumenterende ambtenaar of een andere Vlaamse commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid; 

Gelet op de belofte tot kosteloze grondoverdracht, in bijlage; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De belofte kosteloze grondoverdracht door Verbrugghe Christiana, Baekelandt Christel en 

Baekelandt Mireille aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

SPORT 
11.  Bekrachtigen van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 

juni 2017 betreffende het voetbal te Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en Olympic Molen Sport Ingelmunster vzw; 
Gelet op artikel 5, §1 van deze samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op de melding van Olympic Molen Sport Ingelmunster vzw van 3 mei 2017 aan de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond waarin de volledig inactiviteit van de voetbalclub wordt aangegeven voor het 
voetbalseizoen 2017-2018; 
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Overwegende dat met deze melding Olympic Molen Sport Ingelmunster vzw niet meer tegemoet komt 
aan de verplichting gesteld in artikel 5, §1 van deze samenwerkingsovereenkomst en dat, aangezien de 
voetbalkalenders opgemaakt zijn, dit algemeen forfait onomkeerbaar is; 

Overwegende dat het niet meer voldoen aan deze bepaling een voldoende voorwaarde is ter 
verbreking van de samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang; 

Overwegende dat op het overleg van donderdag 22 juni 2017 dit werd bevestigd en dat de 
organisatie van jeugdelftallen wordt overgenomen door Mandel United FC vzw uit Izegem; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende 
het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst met Olympic Molen Sport Ingelmunster vzw; 

Overwegende dat het nieuwe voetbalseizoen reeds van start ging op 1 juli 2017 met een gala-
wedstrijd, met ingebruikname van het sportcentrum voor de voetbalactiviteiten door FC MU Izegem-
Ingelmunster vzw; 

Overwegende dat het aangewezen was de voorwaarden voor deze ingebruikname bij 
hoogdringendheid vast te leggen; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst waarin deze voorwaarden vastgelegd zijn; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende 

goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met FC MU Izegem Ingelmunster vzw voor de exploitatie 
van voetbalaccommodatie in het gemeentelijk Sportcentrum 

Overwegende dat deze overeenkomst wordt afgesloten voor 1 seizoen in afwachting van een 
definitieve keuze inzake de speellocatie vanaf het seizoen 2018-2019 tegen 31 december 2017; 

Overwegende dat deze beslissingen werden genomen bij hoogdringendheid onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
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) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende het 

verbreken van de samenwerkingsovereenkomst met Olympic Molen Sport Ingelmunster vzw 
wordt bekrachtigd. 

Artikel 2 – De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende 
goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met FC MU Izegem Ingelmunster vzw voor de 
exploitatie van voetbalaccommodatie in het gemeentelijk Sportcentrum wordt bekrachtigd. 

ONDERWIJS 
12.  Bekrachtigen van de vorming van een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het 

schooljaar 2017-2018 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 117 en artikel 234; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies; 
Gelet op het advies van de schoolraad van 29 mei 2017; 
Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 7 juni 2017; 
Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor buitengewoon basisonderwijs moet 

toetreden bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-decreet” verder te 
begeleiden; 
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Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en buitengewoon 
onderwijs hun expertise samen brengen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te 
ondersteunen; 

Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs, 
het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering ontvangt onder de vorm van begeleidende 
eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen gewoon onderwijs; 

Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni 2017 aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten moesten meedelen en bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten 
voor het schooljaar 2017-2018; 

Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever 
moest worden genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars; 

Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon onderwijs 
het ondersteuningsnetwerk moet vormen; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen om die redenen op 26 juni 2017 bij 
hoogdringendheid besliste om het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen te vormen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen om 

het ondersteuningsnetwerk te vormen. 

Artikel 2 – Het schoolbestuur vormt met de gemeentelijke BuBao school De Zon het ondersteuningsnetwerk 
West-Vlaanderen. 

13.  Bekrachtigen van de aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het 
basisonderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 117 en artikel 234; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies; 
Gelet op het advies van de schoolraad van 29 mei 2017; 
Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs moet aansluiten bij 

een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-decreet” verder te begeleiden; 
Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en buitengewoon 

onderwijs hun expertise samen brengen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te 
ondersteunen; 

Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs, 
het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering ontvangt onder de vorm van begeleidende 
eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen gewoon onderwijs; 

Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni 2017 aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten moesten meedelen en bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten 
voor het schooljaar 2017-2018; 

Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever 
moest worden genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars; 

Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk, geen 
ondersteuning ontvangt; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen om die redenen op 26 juni 2017 bij 
hoogdringendheid beslist heeft om toe te treden tot het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om 

aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk. 

Artikel 2 – Het schoolbestuur sluit met de gemeentelijke Basisschool De Wingerd aan bij het 
ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. 
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ALGEMEEN BESTUUR 
14.  Goedkeuren van een motie van het stadsbestuur van Ieper met betrekking tot het 'Nucleair 

wapenbeleid van de federale overheid' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de vraag van het stadsbestuur Ieper tot goedkeuring van de motie aan de federale overheid 

om haar verantwoordelijkheid te nemen, overeenkomstig het regeerakkoord, en op constructieve wijze mee 
te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens; 

Gelet op het feit dat deze motie werd verstuurd naar de Belgische leden van het internationaal 
netwerk Mayors for Peace met de vraag de motie ook goed te keuren in de gemeenteraad; 

Gelet op de vraag van het stadsbestuur van Ieper een gelijkaardige motie aan de Belgische Regering 
te bezorgen; 

Op voorstel van de Burgemeester; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De motie ‘Ieper vraagt de Belgische regering het verbodsverdrag op kernwapens te steunen’ van 

het stadsbestuur van Ieper wordt ondertekend en overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
Deze motie wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

ALGEMENE FINANCIERING 
15.  Afschaffen van een belasting op het parkeren in een blauwe zone  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, §2 – 15°; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuren van een 

belasting op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 

houdende het goedkeuren van een overeenkomst van concessie van een openbare dienst voor het parkeren 
met beperkte tijd op de openbare weg te Ingelmunster, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit 
van de gemeenteraad van 22 januari 2013; 

Overwegende dat door het verlenen van een concessie aan BESIX Park voor de parkeerhandhaving in 
blauwe zone het belastingsreglement van 17 december 2013 niet langer nodig is en aldus kan worden 
afgeschaft; 

Overwegende dat dit belastingsreglement zal worden vervangen door een retributiereglement 
aangezien een private onderneming niet bevoegd is tot het innen van lokale belastingen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
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) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – Het belastingsreglement van 17 december 2013 op het parkeren in een blauwe zone voor de 

aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt afgeschaft. 

16.  Goedkeuren van een retributieverordening met betrekking het parkeren in blauwe zone 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet; 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op artikel 43, §2 – 15° van het Gemeentedecreet; 
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Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op 
motorvoertuigen in te voeren; 

Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en 
het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de 
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 
houdende het goedkeuren van een overeenkomst van concessie van een openbare dienst voor het parkeren 
met beperkte tijd op de openbare weg te Ingelmunster, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit 
van de gemeenteraad van 22 januari 2013; 

Overwegende dat deze retributie een gedragsregulerend motief heeft en niet financierend bedoeld is; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
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) 
en 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de 

openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg overeenkomstig de 
verordening die als bijlage aan deze beslissing wordt gehecht. 

Artikel 1 – Deze beslissing gaat in vanaf heden en eindigt op 31 december 2019. 

Artikel 2 – Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid gestuurd. 

Toegevoegde punten 

SOCIALE ZAKEN 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Davy Claerhout, raadslid, bij mail van 21 

september 2017 met betrekking tot de European Disability Card  

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Davy Claerhout, raadslid, die het volgende toelicht. 
De European Disability Card zal binnenkort door personen die in België erkend zijn als persoon met een 
beperking bij de bevoegde instanties kunnen worden aangevraagd. In de eerste plaats is het een bewijsstuk 
om deze beperking aan te tonen. Wanneer het om een minder zichtbare beperking gaat maakt deze kaart 
eventuele discussies hierover overbodig. Het tweede luik van de kaart bestaat erin dat op vertoon van de 
kaart de persoon kenbaar maakt dat hij aanspraak kan maken op voordelen die organisaties van sportieve 
en culturele evenementen hen kunnen aanbieden. 
Onze fractie stelt voor dat ook onze gemeente zich inschrijft in het verhaal van de European Disability Card. 
Personen met deze kaart kunnen op vertoon van de kaart hun beperking kenbaar maken. We vragen de 
gemeente, als organisator van culturele en sportieve evenementen, mensen met een beperking voordelen 
aan te bieden die kunnen verkregen worden op basis van de kaart. 
Graag had ik met betrekking tot dit punt de standpunten van het college begrepen en hoor ik graag de 
lopende initiatieven hier aangaande. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Dries Couckuyt, schepen en voorzitter van het OCMW, die 
het volgende antwoordt. 
Elk voorstel dat bijdraagt tot een inclusieve gemeente kan op onze belangstelling rekenen. 
Naar aanleiding van uw vraag heb ik wat info opgezocht over het initiatief. Een officiële communicatie 
hierover hebben we tot op heden nog niet ontvangen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de 
lancering oorspronkelijk voor deze zomer gepland was, maar verplaatst is naar het najaar. 
Als ik het goed begrepen heb, vanuit uw vraag en de info die ik heb gevonden, gaat het om een kaart, die 
personen met een beperking kunnen aanvragen bij de bevoegde instanties. Als lokale overheid zouden we 
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ons kunnen engageren in dit verhaal door een aantal voordelen toe te kennen voor de houders van deze 
kaart die bijvoorbeeld wensen deel te nemen aan onze eigen sportieve en culturele activiteiten en door de 
kaart mee bekend te maken door deze op te nemen in onze communicatie. 
Om nu heel concreet al enkele voorstellen te doen als antwoord op uw vraag, is de tijd te kort geweest. In 
plaats daarvan wil ik u een plan tot eventuele implementatie voorleggen. 
In eerste instantie gaan we ons uitgebreid laten informeren over de kaart. Zoals ik al zei hebben we hierover 
nog geen officiële communicatie ontvangen. In tweede instantie gaan we deze info voorleggen op de 
werkgroep toegankelijkheid. Dit lijkt ons het gepaste forum om een eerste feedback te ontvangen. 
Wat de eventuele implementatie betreft, zouden we de kaart dan willen meenemen in een grotere oefening. 
Het is zo dat in de loop van het najaar Inter (het expertisecentrum dat de verbinding maakt tussen het 
beleid, gebruikers en professionelen in Vlaanderen) een charter voor een toegankelijke gemeente lanceert. 
Uit de eerste info die we daarover hebben, blijkt dat dit verhaal wat breder gaat dan de kaart 
(evenementen, mobiliteit, gebouwen en openbaar domein, informatie en communicatie, 
subsidieregelmenten, wonen, …). Ik zou beide initiatieven, het charter en de kaart, willen meenemen in 
éénzelfde doorlichting van onze activiteiten en werking. Met doorlichting bedoel ik onszelf de vraag stellen in 
welke mate onze eigen activiteiten en werking nog kunnen verbeteren in het licht van toegankelijkheid. 
Concreet zal, voor zowel het charter als de kaart, overleg nodig zijn met verschillende diensten: de sociale 
dienst, de dienst vrije tijd, de communicatiedienst. Ik stel dus voor om het voorstel van de kaart hierin mee 
te nemen. Ik zal u op de hoogte houden over het verdere verloop. 
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 deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, gemeenteraadslid, of er al een evaluatie is gebeurd van de speelpleinwerking en, in voorkomend 
geval, of effectief werd vastgesteld dat er dit jaar minder succes was en wat daarvoor de redenen kunnen 
zijn. 
De heer Enigo Vandendriessche, schepen, geeft aan dat de start van de speelpleinwerking dit jaar zeker 
aarzelend was, maar dat dit, naarmate de vakantie vorderde, terug op niveau van de andere jaren kwam. 
Het is wel zo dat we dit jaar met een overgangsregeling zaten door de bouw van de BKO en de geplande 
bouw van de nieuwe jeugdlokalen. Hierdoor vonden de spelactiviteiten plaats op een verharde ondergrond 
wat een oorzaak kan zijn voor de aarzelende start. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, gemeenteraadslid, om welke reden er speeltoestellen verdwenen zijn op de speelplaats van de 
school en waarom die werd afgezet met hekken. 
De heer Rob Kindt, schepen, geeft aan dat dit een tijdelijke maatregel is die bij de omgevingswerken van de 
bouw van de BKO werd genomen uit veiligheidsoverwegingen. Na de werken zullen alle afsluitingen 
verdwijnen en de speeltoestellen, zowel de oude als de nieuwe, worden teruggeplaatst. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Sabine 
Dendauw, gemeenteraadslid, wanneer de volgende fase zou starten van de werken in de 
Oostrozebekestraat. 
De heer Wilfried Vanacker, schepen, geeft aan dat er onlangs overleg is geweest met alle betrokken partij, 
waarbij de eerder geplande herstart voor september werd uitgesteld naar een niet nader genoemd tijdstip. 
De verwachting is wel dat de werken kunnen hernemen voor het einde van dit jaar. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Yves 
Vercruysse, gemeenteraadslid, op welke wijze er werd gereageerd op de omzendbrief van Minister 
Schauvliege van juni in verband met de woonuitbreidingsgebieden. 
De heer Rob Kindt, schepen, verwijst terzake naar de beslissing die het schepencollege heeft genomen in 
zitting van 3 juli 2017. In deze beslissing werd aangegeven voor het woonuitbreidingsgebied van de 
Izegemstraat dat een schrapping mogelijk is gelet op de landschappelijke en waterbouwkundige situatie ter 
plaatse. 
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De zitting werd afgerond om 21.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

KDV IGIB-WVI (KOSTENDELENDE VERENIGING INTER-
GEMEENTELIJK INFORMATIEBEHEER–WVI)  

 

1 Zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonli jkheid 

 De zelfstandige groepering  “kostendelende vereniging KDV IGIB-WVI” wordt opgericht en  werkt 
als een zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig art. 
44, §2bis, tweede lid van het  BTW wetboek. 

 
 De zelfstandige groepering handelt tegenover haar leden en tegenover derden als afzonderlijke 

vereniging, onder haar eigen benaming “kostendelende vereniging intergemeentelijk 
informatiebeheer - WVI”, hierna verkort genoemd  “KDV IGIB-WVI” (of louter als verwijzing binnen 
deze overeenkomst “de KDV”). 

 
 De leden gaan hiervoor een duurzame samenwerking aan. 

 
 

2 Leden van de KDV IGIB-WVI 

 De identiteit van de  leden alsook de aard van hun activiteiten wordt opgenomen in de ledenlijst  
in Annex 1 aan deze samenwerkingsovereenkomst. Elke wijziging  ingevolge uittreding van 
bestaande of toevoeging van nieuwe leden geschiedt overeenkomst de modaliteiten hierna 
bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst.  
 

 Bij wijziging van de leden en/of hun activiteiten wordt de ledenlijst in Annex 1 overeenkomstig 
aangepast. 

 
 

3 Omschri jving van de activiteiten van de leden  

 Elk lid van de zelfstandige groepering verklaart op geregelde wijze zoals bedoeld in artikel 44, 
§2bis BTW wetboek (en de administratieve richtlijnen ter zake) een overwegend deel (minstens 
50%) van zijn activiteiten uit toe oefenen die op grond van art. 44 van het BTW wetboek zijn 
vrijgesteld of waarvoor dat lid niet BTW belastingplichtig is. 
 

 De aard van de activiteiten van elk lid is vermeld  in de ledenlijst in Annex 1.  
 
 

4 Omschri jving van de activiteiten van de KDV IGIB-WVI  

 De zelfstandige groepering KDV IGIB-WVI heeft tot doel voor de leden een gezamenlijke 
dienstverlening uit te bouwen, specifiek gericht op het ondersteunen van de leden bij de 
uitoefening van hun van BTW-vrijgestelde activiteiten, op het vlak van informatiebeheer.  Zij zal 
hiertoe het nodige gekwalificeerde personeel inzetten. 
  

 Deze diensten zijn steeds gerelateerd aan, gericht op en derhalve direct nodig voor de van BTW-
vrijgestelde activiteiten van de leden. 
 

 Een beschrijving van de gezamenlijke dienstverlening die door de groepering voor de leden wordt 
verricht,  is opgenomen in Annex 3 van deze samenwerkingsovereenkomst. 
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5 Omschri jving van de werking van de KDV IGIB-WVI 

5.1 Algemeen 

 Het personeel dat wordt ingezet voor de dienstverlening van de KDV IGIB-WVI aan de leden is 
gemeenschappelijk personeel van de KDV IGIB-WVI.  
  

 Dit personeel wordt hetzij aangeworven door WVI als gemeenschappelijk personeel, hetzij ter 
beschikking gesteld door WVI aan de zelfstandige groepering.  

 
 De identiteitsgegevens van het gemeenschappelijk personeel, evenals het concrete werkregime 

voor wat de prestaties voor de groepering betreft, zijn terug te vinden in Annex 2 bij deze 
overeenkomst, die van deze overeenkomst integraal deel uitmaakt.  
 

 De KDV IGIB-WVI zal gevestigd zijn te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35 waar tevens de 
boeken, geschriften en bescheiden met betrekking tot de groepering zullen worden bewaard. 
 

 Diensten of goederen die geleverd worden aan de KDV zullen gefactureerd worden aan de KDV 
IGIB-WVI op voormelde adres.  
 

 Voor de doeleinden van de toepassing van btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw wordt WVI 
aangesteld als de beheerder van de KDV IGIB-WVI. WVI zal derhalve ook instaan voor de 
formaliteiten die in het kader van deze vrijstelling in voornoemd wetsartikel worden opgelegd aan 
de zelfstandige groepering waaronder aanmelding bij de administratie en het overmaken van de 
ledenlijsten, houden van afzonderlijke boekhouding en rapportering aan de leden. 
 

5.2 Concreet 

 De leden mandateren WVI, als lid van de zelfstandige groepering  tot 
- hetzij de aanwerving van gemeenschappelijk gespecialiseerd personeel,  
- hetzij het ter beschikking stellen van eigen gekwalificeerd personeel  als 

gemeenschappelijk personeel van de zelfstandige groepering 
 

 Het gemeenschappelijk personeel van de KDV IGIB-WVI zal aangenomen / tewerkgesteld 
worden overeenkomstig het WVI-personeelsstatuut. 
 

 Minstens éénmaal per jaar zal WVI als beheerder  van de KDV IGIB-WVI een stuk overmaken 
aan de leden van de  KDV IGIB-WVI met een detail van de voor de zelfstandige groepering 
gemaakte kosten inclusief de tewerkstelling van het gemeenschappelijk personeel. 
 

 

6 Vergoeding voor de diensten verstrekt door de KDV IGIB-WVI aan de 
leden 

6.1 Algemeen 

 Er wordt geen systematische winst beoogd met de geleverde dienstverlening. 
 

 Aan ieder lid aangerekende vergoeding vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel  
in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. 

 
 Eventuele winsten worden niet uitgekeerd maar aangewend voor de instandhouding of 

verbetering van de verstrekte diensten. 
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6.2 Gezamenlijke uitgaven 

De gezamenlijke uitgaven van de diensten geleverd aan de leden omvatten:  
 de directe en de indirecte salariskosten zoals hierna omschreven 
 de facturen die WVI van zijn leveranciers ontvangt direct gelieerd aan de dienstverlening van de 

KDV 
 
Onder  directe salariskosten  wordt begrepen: 

- Brutoloon met inbegrip van gewoon vakantiegeld, vakantiegeld bij uitdiensttreding en forfaitaire 
vergoeding, eindejaarspremie, 13de maand, maaltijdcheques, 

- RSZ-bijdragen werkgever, 
- Verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering op 

dienstverplaatsingen), 
- Fietsvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
- Bijdrage interbedrijfsgeneeskundige dienst, 
- Vakbondspremie,  
- 2de pensioenpijler, 
- Gebeurlijke ontslagvergoeding, 
- Gewaarborgd loon bij ziekte, 
- Loonadministratiekosten. 

 
Onder  indirecte salariskosten  worden verstaan: 

- Aanwervingskost, 
- Kantoor (huur, onderhoud, energie, water, meubels, netwerken computer/telefoon/printers/back-

up), 
- Kantoorbenodigdheden (drukwerk, papier, kopies, postkosten, kleine materialen, 

vergaderkosten), 
- Dienstverplaatsingskosten, 
- Laptop en softwarelicenties, 
- Smartphone incl. abonnement, 
- Vorming (boeken, tijdschriften, opleiding, studiedagen), 
- Kleine personeelskosten (uitstap, geschenk, receptie, …) 

 

6.3 Uitzonderlijke kosten 

Uitzonderlijke kosten voor de gemeenschappelijke dienstverlening van de KDV zijn specifieke kosten voor 
activiteiten/projecten die worden ontwikkeld in het kader van de opdracht bv. kosten voor een website, 
reiskosten voor een buitenlandse reis, cateringkosten voor vergaderingen, organisatiekosten symposia en 
zijn kosten die niet gedekt zijn door kosten zoals bepaald onder 6.2. 
 
De uitzonderlijke kosten worden volgens dezelfde verdeelsleutel verdeeld, tenzij dit in de stuurgroep 
anders wordt overeengekomen, met dien verstande dat dergelijke afwijking ook steeds volgens het 
principe van kostenverdeling gebeurt, waarbij het aandeel van elke partner wordt gesteund op objectieve, 
representatieve maatstaven. 

 

6.4 Huisvesting en praktische ondersteuning 

De standplaatsen van het gemeenschappelijk personeel worden weergegeven in Annex 2. 
 
Het gemeenschappelijk personeel zal echter vaak werkzaam zijn bij de leden zelf.  

 Elk lid voorziet hiertoe een werkplek, inclusief de normale kantoorfaciliteiten (klein materiaal, 
printer, kopieermachine, telefonie, internetverbinding ….) op zijn locatie. De kosten hieraan 
verbonden neemt elk lid te zijnen laste. 

 Elk lid dient de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn 
verzekering op te nemen. 
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7 Vooropgestelde dienstverlening 

 Een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden zal worden bepaald 
door de stuurgroep. 
 

 De effectief verstrekte diensten zullen worden bijgehouden in een door WVI ter beschikking 
gestelde  rapporteringstool. 

 
 

8 Verdeling van de gezamenli jke uitgaven onder de leden 

8.1 Verdeelsleutel 

 De verdeling  tussen de leden van de gezamenlijke uitgaven, berekend op basis van 6.2  
hiervoor, zal geschieden pro rata de diensten die per lid werden gepresteerd in het afgelopen 
jaar. 
 

 Voor het eerste half jaar, in functie van de halfjaarlijkse tussenkomst, zal de verdeling geschieden 
overeenkomstig de prognose van de verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de 
stuurgroep bepaald.  
 

 De jaarlijkse eindafrekening zal geschieden op basis van de nacalculatie van de gepresteerde 
diensten zoals geregistreerd via de  rapporteringstool.  

 

8.2 Beheer en rapportering  

WVI zal instaan voor: 
 De registratie, het beheer van gezamenlijke uitgaven in een afzonderlijke boekhouding  
 De prefinanciering van de gezamenlijke uitgaven (zie betalingsmodaliteiten hierna)   
 De calculatie van de verdeling van de gezamenlijke uitgaven  onder de leden  
 Periodieke (jaarlijks) rapportering over de kostprijscalculatie aan de leden 
 Opvraging van de terugbetaling van het aandeel van de leden in de gezamenlijke uitgaven in 

verhouding de verstrekte diensten, zoals hiervoor bepaald 
 Opvraging van de jaarlijkse verklaring van de leden omtrent het uitoefenen van activiteiten die 

zijn vrijgesteld van BTW of waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2 
 Jaarlijkse melding inzake de verantwoordelijkheid van elk lid om de burgerlijke aansprakelijkheid 

met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn verzekering op te nemen 
 
De leden zullen instaan voor: 

 De betaling van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven in verhouding tot de verstrekte 
diensten, zoals hiervoor bepaald 

 De jaarlijkse verklaring omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn vrijgesteld van BTW of 
waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2. 

 

8.3 Betalingsmodaliteiten 

 Halfjaarlijks wordt namens de KDV IGIB-WVI door WVI een tussenkomst gevraagd aan de leden 
van 50% van de geraamde gezamenlijke uitgaven van het lopende jaar, op basis van de 
verdeling van het vorige jaar. Voor het eerste jaar zal de verdeling geschieden overeenkomstig 
de prognose van de verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep bepaald.  

 
 De jaarlijkse eindafrekening  geschiedt  op basis van de nacalculatie van de gepresteerde 

diensten over het afgelopen jaar, zoals geregistreerd via de  rapporteringstool. 
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 De leden beschikken over een betalingstermijn van 2 maand, te rekenen vanaf de opvraging door 
WVI.  

 
 

9 Aansturing  

De werking van de KDV IGIB-WVI wordt opgevolgd door één of meerdere stuurgroepen.  
Indien wenselijk kan er immers per soort van gezamenlijke dienstverlening een stuurgroep worden 
opgericht. 
 
Indien hiervoor wordt geopteerd gelden onderstaande bepalingen per stuurgroep met dien verstande dat 
enkel de leden die beroep doen op een specifieke  soort van dienstverlening deel kunnen uitmaken van 
die specifieke stuurgroep. 
 

9.1 Samenstelling stuurgroep 

De stuurgroep bestaat uit een afgevaardigde van elk lid, aangeduid door het college van Burgemeester en 
Schepenen. 
De leden van de stuurgroep kunnen een plaatsvervanger aanduiden.  
 

9.2 Bevoegdheden stuurgroep 

 De stuurgroep bepaalt de gewenste gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten 
binnen de specifieke doelstellingen van de KDV IGIB-WVI.  Zij  stelt hiertoe het takenpakket van 
het gemeenschappelijk personeel vast.  

 De stuurgroep maakt een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden 
op. 

 De stuurgroep volgt de verdeling van de verstrekte diensten op en stuurt deze bij wanneer nodig. 
 De stuurgroep zoekt ook samen naar een oplossing bij langdurige afwezigheid, ontslag of 

vrijwillig vertrek van gemeenschappelijk personeel. 
 

9.3 Werking stuurgroep 

9.3.1 Organisatie 
 

 De stuurgroep komt minimaal één keer per jaar bijeen. WVI roept de vergaderingen bijeen.  
 De stuurgroep duidt een voorzitter en ondervoorzitter aan onder de leden.  
 In het vooruitzicht van deze vergaderingen maakt de IGIB een verslag op betreffende de 

werkzaamheden. Dit verslag bevat minimaal een overzicht van de verstrekte diensten per lid.  
 

9.3.2 Beslissingen 
 

 De beslissingen worden genomen op basis van een gewone meerderheid.  
 Elk lid heeft één stem.  
 De stuurgroep kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien de helft plus één van de leden 

aanwezig is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe stuurgroep belegd binnen de 
maand. Voor de punten die dan voor een tweede maal op de agenda voorkomen, geldt het 
quorum niet.  

 
 

10 Duurti jd van de overeenkomst 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van  4 jaar.  
 De periode van 4 jaar gaat van start op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. 
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 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 
stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar.  

 
 
 

11 Uittreding vanwege 1 of meerdere leden 

Na de vaste duurtijd van 4 jaar kunnen de leden uittreden uit de zelfstandige groepering  onder volgende 
modaliteiten: 

 De wens van een lid tot uittreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het 
bevoegde orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de 
stuurgroep per aangetekend schrijven.  

 Na ontvangst van deze beslissing door de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep 
gaat een onderhandelingstermijn van 6 maand van start. 

 Gedurende deze periode wordt met alle leden samen naar een oplossing gezocht; deze kan er 
o.m. in bestaan dat andere leden bijkomende dienstverlening opnemen of dat er bijkomende 
leden (die beantwoorden aan de groepsvoorwaarden) worden aangetrokken. 

 Indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden waarin de resterende en/of nieuwe leden 
zich kunnen vinden, wordt de stopzettingsprocedure (zie artikel 13) ingezet. 

 Een uittredend lid van de KDV blijft gehouden tot betaling van zijn aandeel in gezamenlijke  en of 
uitzonderlijke uitgaven dat wordt bepaald door de hierboven genoemde verdeelsleutel, dewelke 
zijn gedaan  tot en met de laatste dag van de maand waarin hij effectief uittreedt uit de KDV. 

 
 

12 Toetreding  van nieuwe  leden 

 De wens van een lid tot toetreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het 
bevoegde orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de 
stuurgroep per aangetekend schrijven. 

 De stuurgroep onderzoekt de haalbaarheid/wenselijkheid van de toetreding van het nieuw lid o.m. 
in functie van de herverdeling van de geleverde prestaties onder de leden of uitbreiding van de 
beschikbare  dienstverlening.  

 De stuurgroep beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.   
 Een nieuw lid dient zich te verbinden tot een deelname van minstens 2 jaar, behalve in geval  van 

stopzetting zoals  hierna bepaald.  In dat geval gelden de termijnen bepaald in dat artikel. 
 
 

13 Stopzett ingsprocedure 

Na de vaste duurtijd van 4 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet 
onder volgende voorwaarden en met inachtneming van volgende modaliteiten: 

1. Ingevolge de beslissing van de bevoegde organen van alle leden tot stopzetting van de 
samenwerking  

2. Automatisch indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden bij de wens tot uittreding 
vanwege 1 of meerdere leden, zoals vermeld in punt 4 van artikel 11. 

3. Een vooropzegperiode voor beëindiging van de samenwerking die overeenkomt met de langste 
wettelijke opzeggingstermijn die op dat ogenblik voor (een van) de gemeenschappelijke 
werknemer(s) van toepassing is. 

4. Deze vooropzegperiode gaat in vanaf de kennisname van de beslissingen van de leden tot 
stopzetting of van het verlopen van de termijn zoals bepaald in punt 4 van artikel 11 hiervoor door 
de raad van bestuur van WVI. 
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14 Toepassingsmodaliteiten van de btw-vri jstel l ing van art ikel  44,  §2bis  

De in artikel 6.2 genoemde gemeenschappelijke werkingskosten zullen door de zelfstandige groepering 
aan haar leden worden doorgerekend (volgens de modaliteiten van deze overeenkomst) vrij van btw in de 
mate dat aan de voorwaarden van de btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw is voldaan. 
 
De leden dragen individueel de eindverantwoordelijkheid voor hun eigen verklaringen vermeld in artikel 2. 
Indien de verklaring van een lid onjuist is, dan is dat lid ten aanzien van de zelfstandige groepering 
gehouden tot het voldoen van de btw (verhoogd met eventuele nalatigheidsinteresten en boetes) die 
verschuldigd wordt ingevolge de niet-toepasbaarheid van de btw-vrijstelling.  
 
De leden verklaren dat zij de dienstverlening van de KDV IGIB-WVI uitsluitend genieten voor de 
doeleinden van hun van btw vrijgestelde activiteiten (conform artikel 44 Wbtw) of hun activiteiten waarvoor 
ze niet-belastingplichtig zijn. Indien deze verklaring onjuist blijkt te zijn, zal het betrokken lid aan de KDV 
de btw moeten voldoen over de integrale aangerekende vergoeding (verhoogd met eventuele 
nalatigheidsinteresten en boetes). De leden die de dienstverlening van de KDV IGIB-WVI slechts 
gedeeltelijk aanwenden voor vrijgestelde handelingen of activiteiten waarvoor zij niet-belastingplichtig zijn, 
dienen hiervan melding te maken. In voorkomend geval zal onderzocht worden in welke mate de door de 
KDV IGIB-WVI aangerekende kostenvergoeding overeenkomstig de dan geldende administratieve 
richtlijnen kan uitgesplitst worden in een deel dat van de btw-vrijstelling kan genieten en een niet-
vrijgesteld deel. 
 
 

15 Afspraken met betrekking tot wijzigende wetgeving  

Bij wijziging van de regelgeving (op wetgevend vlak of in de administratieve richtlijnen) omtrent 
zelfstandige groeperingen, op basis waarvan deze samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt,  zal de 
huidige samenwerkingsovereenkomst, indien nodig, worden aangepast aan deze gewijzigde regelgeving. 
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ANNEX 1:  LEDENLIJST 

 
Datum inwerkingtreding onderhavige ledenlijst:  …./…./……. 
 
 

Naam Adres Activiteiten

Gemeente Ardooie Polenplein 15, 8850 Ardooie Gemeentebestuur  
   
Stad Diksmuide Grote Markt 6, 8600 

Diksmuide 
Stadsbestuur 

   
OCMW Diksmuide IJzerheemplein 4, 8600 

Diksmuide 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

   
Gemeente Heuvelland Bergstraat 24, 8950 

Heuvelland 
Gemeentebestuur 

   
OCMW Heuvelland Sint-Medardusplein 1, 8950 

Heuvelland 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

   
Gemeente Hooglede Marktplaats 1, 8830 Hooglede Gemeentebestuur  
   
Gemeente Ichtegem Stationsstraat 1, 8480 

Ichtegem 
Gemeentebestuur  

   
OCMW Ichtegem Koekelarestraat 2, 8480 

Ichtegem 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

   
Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4, 8770 

Ingelmunster 
Gemeentebestuur  

   
Stad Izegem  Korenmarkt 10, 8870 Izegem Stadsbestuur  
   
Gemeente Koekelare Sint-Maartensplein 19, 8680 

Koekelare 
Gemeentebestuur  

   
Gemeente Langemark-
Poelkapelle 

Kasteelstraat 1, 8920 
Langemark 

Gemeentebestuur  

   
Gemeente Ledegem Rollegemstraat 132, 8880 

Ledegem 
Gemeentebestuur  

   
Gemeente Lichtervelde Marktplaats 2, 8810 

Lichtervelde 
Gemeentebestuur 

   
Stad Lo-Reninge Markt 11, 8647 Lo-Reninge Stadsbestuur 
   
OCMW Lo-Reninge Markt 11, 8647 Lo-Reninge Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn 
   
Gemeente Meulebeke Markt 1, 8760 Meulebeke Gemeentebestuur  
   
Gemeente Moorslede Marktplaats 1, 8890 Moorslede Gemeentebestuur  
   
Gemeente Oostrozebeke Ernest Brengierstraat 6, 8780 

Oostrozebeke 
Gemeentebestuur  

   
Gemeente Pittem Markt 1, 8740 Pittem Gemeentebestuur  
   
Stad Roeselare Botermarkt 2, 8800 Roeselare Stadsbestuur 
   
Gemeente Ruiselede Markt 1, 8755 Ruiselede Gemeentebestuur  
   
Gemeente Staden Marktplaats 2, 8840 Staden Gemeentebestuur  
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Stad Tielt Markt 13, 8700 Tielt Stadsbestuur 
   
Gemeente Vleteren Kasteelstraat 39, 8640 

Vleteren 
Gemeentebestuur 

   
OCMW Vleteren Woestendorp 12, 8640 

Vleteren 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

   
Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Gemeentebestuur  
   
Gemeente Wingene Oude Bruggestraat 13, 8750 

Wingene 
Gemeentebestuur  

   
Gemeente Zuienkerke Kerkstraat 17, 8377 

Zuienkerke 
Gemeentebestuur  

   
WVI Baron Ruzettelaan 35, 8310 

Assebroek 
Dienstverlenende vereniging voor 
intergemeentelijke samenwerking 
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ANNEX 2:  IDENTITEITSGEGEVENS GEMEENSCHAPPELIJK PERSONEEL,  HUN 
WERKREGIME EN STANDPLAATSEN 
  
 
Datum …./…./…….. 
 

Identiteit van het personeelslid Werkregime 
prestaties KDV 

Standplaatsen Stuurgroep  

  Streekhuis Midden-
West-Vlaanderen, 
Spanjestraat 141, 
8800 Roeselare 

 

  Esenkasteel, 
Woumenweg 100, 
8600 Diksmuide 

 

  WVI, Baron 
Ruzettelaan 35, 8310 
Brugge 
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ANNEX 3:  ACTIVITEITEN VAN DE KDV 
 
De dienstverlening van de KDV IGIB-WVI betreft onder meer: 
 

 Concrete ICT vragen van gebruikers oplossen 

 Mee instaan voor het beheer van de omgeving (netwerken, servers, PC’s, toepassingen, 

gebruikersrechten en toegang, etc.) 

 Oplossen van problemen met de IT-omgeving 

 Capteren en kanaliseren van gebruikersvragen 

 Inventariseren van de omgeving (hardware, software, licenties, etc.  )  

 Mee up-to-date houden van operationele informatie 

 Verbetervoorstellen formuleren m.b.t. bestaande werking van de ICT of de toepassingen  

 (mee helpen) ontwikkelen van nieuwe services 

 Contacten onderhouden met leveranciers van toepassingen en advies verlenen bij aankoop en 

vernieuwing van hard- en software 

 Ondersteuning bij installatie 

 Samenwerking op vlak van ICT stimuleren 

 Voorzien in opleiding voor medewerkers en gebruikers 

 Waken over de samenhang van de ingezette ICT oplossingen 

 Strategische of operationele doelstellingen mee ondersteunen met ICT 

 Ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid  

 Beoordelen van de beveiligingsrisico’s en -behoeften rond de informatie die eigen zijn aan de 

organisatie en die het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens betreffen 

 Toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens 

 Plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen  

 Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving  
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Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door onderstaande leden voor akkoord ondertekend op datum 
van …./…./……..  
 
 
Namens de gemeente Ardooie     
 
 
 
 
De heer Karlos Callens    De heer Dominiek Pillaert 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de stad Diksmuide    
 
 
 
  
De heer Johan Allyns    Mevrouw Marie Herman 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens het OCMW Diksmuide     
 
 
 
 
De heer Bart Laleman    Mevrouw Marie Herman 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Heuvelland     
 
 
 
  
De heer Bert Doise    De heer Sigurd Verstraete 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens het OCMW Heuvelland     
 
 
 
 
De heer Ward Dierickx    De heer Jeffrey Huyghe 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Hooglede     
 
 
 
  
De heer Rik Debeaussaert    De heer Rik Dekens 
Voorzitter     Secretaris 
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Namens de gemeente Ichtegem     
 
 
 
 
De heer Antoon Calus    Dimitri Decock 
Voorzitter     Wnd. secretaris 

 
 

Namens het OCMW Ichtegem     
 
 
 
  
De heer Willy Hosten    Dimitri Decock 
Voorzitter      Wnd. secretaris 

 
 
Namens de gemeente Ingelmunster     
 
 
 
 
De heer Dirk Debaere    De heer Dominik Ronse 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de stad Izegem     
 
 
 
  
De heer Geert Bourgeois    De heer Anton Jacobus 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens de gemeente Koekelare     
 
 
 
 
Mevrouw Kelly Tanghe    De heer Lode Claeys 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Langemark-Poelkapelle     
 
 
 
  
De Heer Alain Wyffels    Mevrouw Sabine De Wandel 
Voorzitter     Secretaris 
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Namens de gemeente Ledegem     
 
 
 
 
De heer Bart Dochy    De heer Geert Demeyere 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Lichtervelde     
 
 
 
  
Mevrouw Ria Beeusaert-Pattyn   De heer Ivan Vandenbussche 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de stad Lo-Reninge     
 
 
 
 
Mevrouw Nadine D’Halluin    De heer Dirk Ackerman 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens het OCMW Lo-Reninge     
 
 
 
 
Mevrouw Monique Bertier    De heer Luc Decroos 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Meulebeke     
 
 
 
  
De heer Dirk Verwilst    De heer Tom Vanpoucke 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens de gemeente Moorslede     
 
 
 
 
De heer Johan Paret    De heer Kristof Vander Stichele 
Voorzitter     Secretaris 
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Namens de gemeente Oostrozebeke     
 
 
 
  
De heer Anne-Sophie Verschoore   De heer Guy De Pourcq 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens de gemeente Pittem     
 
 
 
 
De heer Ivan Delaere    De heer Geert Mahieu 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de stad Roeselare     
 
 
 
  
Mevrouw Ria Vanzieleghem   De heer Geert Sintobin 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens de gemeente Ruiselede     
 
 
 
 
Mevrouw Greet De Roo    De heer Luc De Leersnyder 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Staden     
 
 
 
  
De heer Bart Bostoen    Mevrouw Tine Dochy 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens de stad Tielt     
 
 
 
 
Mevrouw Els De Rammelaere   De heer Hendrik Vandenbruwane 
Voorzitter     Secretaris 
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Namens de gemeente Vleteren     
 
 
 
  
De heer Stephan Mourisse   Mevrouw Nele Vanderhaeghe 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens het OCMW Vleteren     
 
 
 
 
Mevrouw Marie-Anne Verlende   Mevrouw Nele Vanderhaeghe 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Wielsbeke     
 
 
 
  
De heer Carlos Verbrugghe   De heer Bruno Debrabandere 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
Namens de gemeente Wingene     
 
 
 
 
De heer Hendrik Verkest    De heer Chris De Meulemeester 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de gemeente Zuienkerke     
 
 
 
  
Mevrouw Nicole Van den Bossche   De heer Franky Goethals 
Voorzitter     Secretaris 

 
 

Namens de DVV WVI,   
 
 
 
 
De heer Kris Declercq    De heer Geert Sanders 
Voorzitter     Algemeen Directeur 
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OVEREENKOMST TUSSEN WVI,  KDV EN GEMEENSCHAPPELIJK 
PERSONEEL 1 

 
Datum overeenkomst …./…./…….. 
 
 
Verklaring 
 
Tussen WVI, de KDV en hieronder vermelde gemeenschappelijk personeelslid (leden) wordt 
overeengekomen dat  het(de) personeelslid(leden)  onder gezag van de KDV  zal(zullen)  werken  en 
prestaties zal(zullen) verrichten voor  de KDV overeenkomstig hierboven vermelde werkregime.  
 
 
Voor akkoord 
 
Namens WVI Functie Handtekening datum 

 Kris Declercq Voorzitter   

     
 Geert Sanders Algemeen directeur   

Namens KDV    
 Bruno Debrabandere Voorzitter ECG 

Midwest 
  

     
 Dominiek Pillaert Ondervoorzitter ECG 

Midwest 
  

Gemeenschappelijk 
personeelslid 

   

     

     
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
1 Stuk overeenkomstig pt 96 van de circulaire AAFisc Nr.31/2016 (E.T.127.540) 
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Kwaliteitsconvenant    pag. 1/3 

 

 
Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

 

KWALITEITSCONVENANT 
Doelstelling 

Het realiseren van een kwaliteitsvol beheer van de openbare weg door een par-
keerbeleid op maat van de gemeente. 

Parkeerwachters als eerste aanspreekpunt 

 De parkeerwachter is het eerste aanspreekpunt op straat. Zijn verzorgd voorkomen, 
correcte houding en vlotte communicatiestijl maken dat hij zich openstelt voor vragen 
en opmerkingen van klanten. 

 De klant goed informeren en sensibiliseren vergt minstens volgende elementen: 

o goed luisteren naar de vraag of opmerking van de klant; 

o grondige kennis van de regels en betaalmogelijkheden; 

o vriendelijke, beleefde maar kordate communicatiestijl; 

o de klant helpen om de parkeerschijf correct te plaatsen indien nodig en aan-
spreken wanneer de parkeerwachter de bestuurder de wagen ziet verlaten 
zonder de parkeerschijf te leggen en alzo de kans te geven aan de klant om 
zich alsnog in regel te stellen. 

 De parkeerwachter tracht de klant op straat verder te helpen en vermijdt zo veel mo-
gelijk doorverwijzing (naar de kantoren, andere gemeentediensten, ...). 

 Elk klantencontact op straat dient aan de punten van het charter voor parkeerwach-
ters te voldoen. 

Parkeerbeheer: hoofdtaak 

De bedoeling is een optimale rotatie op de parkeerplaatsen te krijgen, een verdeling van de 
schaarse ruimte te realiseren, de leefbaarheid te verbeteren en de bereikbaarheid van het han-
delscentrum te vergroten. De parkeerwachter kan dit bereiken door middel van het aanspreken 
van de bestuurder en te sensibiliseren en in tweede instantie door het opmaken van een par-
keerbon voor elke geparkeerde wagen die niet in regel is met de voorschriften in het retributie-
reglement. 

Het aantal voertuigen dat gecontroleerd wordt is een graadmeter voor de inzet van de par-
keerwachters, maar het behalen van een bepaald aantal vaststellingen mag nooit een doelstel-
ling op zich zijn. De kwaliteit van de vaststellingen primeert op de kwantiteit. 

Parkeerwachters 

 Om voorgaande doelstellingen te bereiken dienen de parkeerwachters die door BESIX 
Park aangesteld worden in opdracht van de gemeente een gedegen basisopleiding te 
hebben gekregen. 

 Het correct uitvoeren van opgelegde taken begint bij bekwame parkeerwachters die 
een goede opleiding krijgen waarin afspraken en richtlijnen uitgebreid toegelicht wor-
den en elke nieuwe medewerker voldoende tijd krijgt om zich de waarden van zijn 
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werkgever toe te eigenen. 

 Parkeerwachters worden ingezet om, enerzijds, parkeertoezicht uit te voeren en, an-
derzijds, ook als aanspreekpunt op straat om klanten te informeren en sensibiliseren. 

 Eén van de belangrijkste bekwaamheden voor parkeerwachters, is een correcte, pro-
fessionele attitude op straat. De parkeerwachters zijn namelijk het gezicht van de ge-
meente en het parkeerbeleid. 

 Parkeerwachters moeten steeds onbevooroordeeld en onpartijdig handelen. Als par-
keerwachter heb je een voorbeeldfunctie. 

 

Afspraken rond toezicht 

 Parkeertoezicht moet binnen de volgens het retributiereglement bepaalde dagen en 
uren en in het afgesproken gebied gegarandeerd zijn volgens een frequentie die is af-
gestemd met de gemeente. 

 De controles worden zonder regelmaat of patroon georganiseerd zodat de onvoor-
spelbaarheid gegarandeerd blijft. Er wordt gestreefd naar een 'zinvolle' controle, 
waarbij de controles volgens een consequente en logische werkwijze georganiseerd 
worden en waarbij het parkeerbeleid centraal staat. 

 De sensibiliserende taak houdt ook in dat, indien de parkeerwachter de bestuurder de 
wagen ziet verlaten zonder een schijf te plaatsen, deze aangemaand wordt om zich 
alsnog in regel te stellen door de parkeerschijf te plaatsen. 

 Indien er een ongeldige (lees: niet-Europese) parkeerschijf wordt gestald, dan wordt 
er gratis een juiste parkeerschijf achtergelaten achter de ruitenwisser. 

 Er wordt een tolerantietijd van 10 minuten gehanteerd voor voertuigen die een par-
keerschijf hebben liggen die vervallen is. 

 Indien de gemeente dit wenst, zal er op elke eerste maandag van de maand om 9 uur 
een briefing zijn tussen de zoneverantwoordelijke van de parkeerwachters en de cel 
mobiliteit van de gemeente. Tijdens deze maandelijkse briefing worden de afspraken 
gemaakt omtrent specifieke al dan niet te controleren zones en periodes en worden 
andere items zoals schrijfgedrag en sensibilisering besproken. In onderling overleg 
kan er een afwijking toegestaan worden betreffende de frequentie van deze briefing. 

 De gemeente kan, mits verwittiging van minimum 48 uur op voorhand, doorgeven 
aan BESIX Park in welke zones en op welke uren niet gecontroleerd mag worden. 

 Er wordt gemiddeld 2 tot 4 keer per week gecontroleerd met 1 parkeerwachter. 

 Er wordt, indien de gemeente dit wenst, geen parkeertoezicht uitgeoefend tijdens be-
grafenissen. De gemeente meldt 48 uur voor aanvang van de begrafenis aan BESIX 
Park wanneer er om deze reden niet gecontroleerd mag worden. 

Het begeleidingscomité houdt toezicht op de opvolging van dit Kwaliteitsconvenant. 

Bij niet-naleving van deze overeenkomst zal er een sanctie volgen. Deze sanctie houdt in dat 
van het exploitatietotaal 200 euro in mindering zal gebracht worden op de SLA van BESIX Park. 

Bij herhaaldelijke inbreuken door eenzelfde parkeerwachter, heeft de gemeente het recht om 
deze parkeerwachter te weigeren. 

De gemeente heeft na het verstrijken van 6 maanden de mogelijkheid te allen tijde de over-
eenkomst op te zeggen ongeacht de reden. Hierbij dient enkel een opzegtermijn van 3 maan-
den gerespecteerd te worden. De opzeg gebeurt per aangetekend schrijven. 
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Voor akkoord, 

Voor BESIX Park nv 

 

 

 

Frank VAES Dimitri HEIRBAUT 
Algemeen directeur Gedelegeerd Bestuurder 

 

 

Voor de gemeente Ingelmunster, 

 

 

 

ir. Dominik RONSE Dirk DEBAERE 
Gemeentesecretaris Voorzitter Gemeenteraad 
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RETRIBUTIEVERORDENING 
Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: RETRIBUTIEVERORDENING OP HET PARKEREN IN BLAUWE ZONE 

BLAUWE ZONE 
Artikel 1 

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de 
openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toe-
gelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is. 

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die ei-
gendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen 
op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende 
de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. 

Artikel 2 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden; 

 Een forfaitair bedrag van 15,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze 
die gratis is. 

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen 
achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975. 

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. 

Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parke-
ren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de 
kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991. 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. De be-
stuurder die het voertuig parkeert, is, samen met de houder van de nummerplaat, solidair ge-
houden tot betaling van de retributie. 

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten 
is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de recht-
hebbende; deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de 
toepassing van het forfaitair tarief; 

Artikel 4 

Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst of in geval 
de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien 
de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, 
wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde for-
faitaire tarief. 
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Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voer-
tuig. 

Artikel 5 

Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 16 dagen wordt er een eerste herinneringsbrief 
gestuurd met een kost van 5,00 euro. 

In geval van niet betaling binnen de 30 dagen na verzending van de eerste herinneringsbrief 
wordt er een tweede en aangetekende herinneringsbrief verstuurd waarbij de kosten, ten be-
drage van 10,00 euro + portkosten, ten laste zijn van de wanbetaler. 

In geval van niet betaling binnen de 16 dagen na verzending van de tweede herinneringsbrief 
zal er een derde gratis herinneringsbrief verstuurd worden. 

Indien de retributie hierna nog niet voldaan is, worden de verschuldigde sommen burgerrech-
telijk ingevorderd waarbij de kosten ten laste zijn van de wanbetaler. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 26 september 2017. 
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