
 Gemeenteraad 
Zitting van 26 maart 2019 

Notule 
 

Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Sabine Lampaert: raadslid 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Voorzitter vraagt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de heer André Soenens, 
de laatste oudstrijder van Ingelmunster. 
 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

Openbare zitting 

De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt ook mee dat op 21 maart 2019 mevrouw Carine Geldhof, 
raadslid, melding heeft gedaan van het feit dat zij verhinderd is om medische redenen voor een periode van 
meer dan 12 weken. Bijgevolg kan zij, in uitvoering van artikel 14 van het Decreet over het Lokaal bestuur, 
vervangen worden door de eerste opvolger voor deze periode van verhindering. 
Bijgevolg werd, in extremis, de heer Rudi Debruyne, eerste opvolger, uitgenodigd om zijn eed te komen 
afleggen, zodat hij mevrouw Carine Geldhof als raadslid kan vervangen voor de duur van de verhindering. 
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 waardoor de verkiezing 
van de heer Rudi Debruyne als opvolger geldig werd verklaard. 
Overwegende dat wordt vastgesteld dat er geen bezwaren werden ingediend in verband met de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de heer Rudi Debruyne. 
Gelet op het onderzoek van zijn geloofsbrieven door de heer Voorzitter met gunstig gevolg en dat hiervan 
proces-verbaal werd opgesteld. 
 
De heer Rudi Debruyne wordt uitgenodigd om, in handen van de voorzitter, de voorgeschreven eed ‘Ik 
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’ te komen afleggen. 
 
Door deze eedaflegging, waarvan een akte werd opgesteld, is de heer Rudi Debruyne ambtsbevoegd als 
gemeenteraadslid in vervanging van mevrouw Carine Geldhof, verhinderd, en dit voor de duur van de 
verhindering. 
 
Hierbij kan worden overgegaan naar de orde van de dag. 
 
1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
Met 
13 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
en 
7 stemmen tegen (Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

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

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 
2.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de algemene 

vergadering van de Vlaamse vereniging voor openbaar groen (VVOG) 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de vzw VVOG; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de algemene vergadering van de vzw VVOG; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 

schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevrouw Nadine Verheye, schepen, als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw VVOG; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw VVOG. 

Artikel 2 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw VVOG. 

WATER 
3.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor het 

bekkenbestuur van het Leiebekken 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
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Overwegende dat de gemeente Ingelmunster ingedeeld is in het Leiebekken met betrekking tot het 
integraal waterbeheer; 

Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 
voor het bekkenbestuur van het Leiebekken; 

Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jan Rosseel, 

schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en de heer Frank Benoit, directeur Ruimte, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Leiebekken; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De heer Jan Rosseel, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in het bekkenbestuur van het Leiebekken. 

Artikel 2 – De heer Frank Benoit, directeur Ruimte, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in het bekkenbestuur van het Leiebekken. 

LEEFMILIEU 
4.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de initiatiefgroep 

van stad-landschap 't West-Vlaamse Hart 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan stad-landschap ’t West-Vlaamse Hart; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de politieke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van stad-landschap ’t West-Vlaamse Hart; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de ambtelijke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van stad-landschap ’t West-Vlaamse Hart; 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Nadine 

Verheye, schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevrouw Trui Lambrecht, schepen, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de politieke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van stad-
landschap ’t West-Vlaamse Hart; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Dominik Ronse, 
algemeen directeur, aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevrouw Patricia Ryelandt, milieu-ambtenaar, 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de ambtelijke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van 
stad-landschap ’t West-Vlaamse Hart; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster voor de politieke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van stad-landschap ’t 
West-Vlaamse Hart. 
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Artikel 2 – Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster voor de politieke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van stad-
landschap ’t West-Vlaamse Hart. 

Artikel 3 – De heer Dominik Ronse, algemeen directeur, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster voor de ambtelijke vertegenwoordiging in de initiatiefgroep van stad-
landschap ’t West-Vlaamse Hart. 

Artikel 4 – Mevrouw Patricia Ryelandt, milieu-ambtenaar, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster voor de ambtelijke vertegenwoordiging in de 
initiatiefgroep van stad-landschap ’t West-Vlaamse Hart. 

VOLKSGEZONDHEID 
5.  Goedkeuren van het Charter 'Gezonde gemeente' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het Decreet over het Sociaal beleid; 
Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003; 
Gelet op het Vlaams plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ van 16 december 2016; 
Overwegende dat een evaluatierapport ‘Gezonde Gemeente’ werd opgemaakt in december 2017; 
Gelet op de omzendbrief Lokaal sociaal Beleid van 26 oktober 2018; 
Overwegende dat het project ‘Gezonde Gemeente’ onze gemeente een kans biedt om onze 

inspanningen van de voorbije jaren te verbreden, te verdiepen en te verzilveren; 
Overwegende dat met het project ‘Gezonde Gemeente’ inhoud wordt geboden om preventieve 

gezondheid een plaats te geven in het meerjarenplan 2020-2025; 
Overwegende dat verder nog meer gefocust wordt op integraal werken en meer inzetten op 

samenwerking met interne en externe partners; 
Overwegende dat we, als gemeente, willen inspelen op een trend dat gezondheid belangrijk is; 
Overwegende dat we het goede voorbeeld willen geven; 
Overwegende dat huidige beslissing een voorafname vormt op het meerjarig beleidsplan 2020-2025; 
Overwegende dat de kosten en baten van de in dit kader voorziene acties de periode 2020-2025 

zullen worden opgenomen in het meerjarig beleidsplan; 
Gelet op het Charter ‘Gezonde gemeente 2019-2024’ 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college gaat akkoord om deel te nemen aan het project ”Gezonde Gemeente”. 

Artikel 2 – Het charter ‘Gezonde gemeente 2019-2024’ wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

Artikel 3 – De heer Jan Rosseel, bevoegd schepen, wordt gemachtigd om namens de gemeente 
Ingelmunster het Charter te ondertekenen op de voorgestelde events. 

Artikel 4 – Aan het college wordt de opdracht gegeven om een stuurgroep ‘Gezonde Gemeente’ op te richten 
die is samengesteld uit lokale actoren die deel uitmaken van de doelgroepen en partners binnen 
dit beleidsdomein. 

OMGEVING 
6.  Goedkeuren van het handhavingsprogramma 2019-2021 inzake omgeving 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning; 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de 
ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of het milieuhandhavingsbesluit; 

Overwegende dat de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving bevoegd is voor het 
bestuurlijk beboeten van schendingen inzake ruimtelijke ordening; dat een kader uitgewerkt werd met 
richtlijnen voor het beboetingsbeleid; dat de afdeling Handhaving beschikt over een opportuniteitsepot en 
niet-prioritaire schendingen kan seponeren; 

Overwegende dat de gemeente een beleidsdocument kan opmaken waarin de lokale 
handhavingsprioriteiten worden opgenomen zodat de afdeling Handhaving hiermee rekening kan houden; 
dat het gemeentelijke prioriteitenkader voor handhaving dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad;  

Gelet op het voorstel van programma handhaving milieu en ruimtelijke ordening 2019-2021 
opgemaakt door de intergemeentelijke toezichthouder aangevuld met de eigen gemeentelijke prioriteiten, in 
bijlage; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het handhavingsprogramma 2019-2021 wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 

beslissing.  

PATRIMONIUM 
7.  Goedkeuren van een bijkomende 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 voor percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 
Overwegende dat een bijkomende bovengebruiksvergunning wordt aangevraagd voor een perceel 

langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 
Overwegende dat het over een oppervlakte van 70 ca gaat; 
Op voorstel van de bevoegde schepen 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Een bijkomende bovengebruiksvergunning voor een perceel gelegen langs de ingeschreven 

waterloop L.7.16 Bruinbeek toe te kennen tegen een éénmalige vergoeding van 6,20 euro per 
m². 

KUNSTONDERWIJS 
8.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de 

adviescommissie van Art'Iz, Izegemse academie voor muziek en woord 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster op haar grondgebied twee filialen van Art’Iz uitbaat; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de adviescommissie van Art’Iz; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Martine 

Verhamme, schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en de heer Diederik Vanderheeren, raadslid, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de adviescommissie van Art’Iz; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
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Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de de adviescommissie van Art’Iz. 

Artikel 2 – De heer Diederik Vanderheeren, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de adviescommissie van Art’Iz. 

ONDERWIJS 
9.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de algemene 

vergadering van de onderwijskoepel voor Vlaamse steden en gemeenten (OVSG) 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de vzw OVSG; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de algemene vergadering van de vzw OVSG; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Martine 

Verhamme, schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevrouw Trui Lambrecht, schepen, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw OVSG; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw OVSG. 

Artikel 2 – Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw OVSG. 

10.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in het beheerscomité 
van de scholengemeenschap G-8 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de scholengemeenschap G-8; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger moet afvaardigen voor het beheerscomité 

van de G-8; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Martine 

Verhamme, schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de G-8; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
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Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Martine Verhamme, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in het beheerscomité van de G-8. 

ALGEMEEN BESTUUR 
11.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de 

bestuursorganen van de Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster lid is van vzw VVSG; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de algemene vergadering van de vzw VVSG; 
Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder kan afvaardigen voor de raad van 

bestuur van de vzw VVSG; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Jean Pierre 

Deven, voorzitter van de gemeenteraad, aan te wijzen als vertegenwoordiger en Dominik Ronse, algemeen 
directeur, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw VVSG; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de heer Kurt Windels, 
burgemeester, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw VVSG; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De heer Jean Pierre Deven, voorzitter van de gemeenteraad, wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw 
VVSG. 

Artikel 2 – De heer Dominik Ronse, algemeen directeur, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw 
VVSG. 

Artikel 3 – De heer Kurt Windels, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van de vzw VVSG. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 
12.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de 

bestuursorganen van Toerisme Leiestreek 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de vzw Toerisme Leiestreek; 
Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moet afvaardigen 

voor de algemene vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek; 
Overwegende dat de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder kan afvaardigen voor de raad van 

bestuur van de vzw Toerisme Leiestreek; 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Trui Lambrecht, 
schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevrouw Lieve De Doncker, coördinator vrije tijd, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de mevrouw Trui 
Lambrecht, schepen, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw 
Toerisme Leiestreek; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek. 

Artikel 2 – Mevrouw Lieve De Doncker, coördinator vrije tijd, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw 
Toerisme Leiestreek. 

Artikel 3 – Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van de vzw Toerisme Leiestreek. 

SOCIALE ZAKEN 
13.  Aanduiden van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster voor de 

bestuursorganen van vzw Kringwinkel Midwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de vzw Kringwinkel Midwest; 
Overwegende dat de gemeenteraad twee vertegenwoordigers moet afvaardigen voor de algemene 

vergadering van de vzw Kringwinkel Midwest; 
Overwegende dat de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder kan afvaardigen voor de raad van 

bestuur van de vzw Kringwinkel Midwest; 
Overwegende dat dit onbezoldigde mandaten zijn; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Nadine 

Verheye, schepen, en mevrouw Ann Vandevelde, raadslid, als vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering van de vzw Kringwinkel Midwest; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Nadine 
Verheye, schepen, aan te wijzen als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw 
Kringwinkel Midwest; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, en mevrouw Ann Vandevelde, raadslid, worden aangeduid als 

vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw 
Kringwinkel Midwest. 

Artikel 2 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster in de raad van bestuur van de vzw Kringwinkel Midwest. 
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14.  Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in de stuurgroep 
van de Misthoorn 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de Misthoorn, een 

samenwerkingsinitatief tussen het WZC Maria Rustoord en de gemeente en het OCMW van Ingelmunster 
omtrent dementie; 

Overwegende dat de gemeenteraad één vertegenwoordiger moet afvaardigen voor de stuurgroep van 
de Misthoorn; 

Overwegende dat dit een onbezoldigd mandaat is; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om mevrouw Nadine 

Verheye, schepen, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de de stuurgroep van de Misthoorn; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
17 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Mevrouw Nadine Verheye, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster in de stuurgroep van de Misthoorn. 

ALGEMENE FINANCIERING 
15.  Aanvaarden van een voorwaardelijk bod op de aandelen in NV De Meiboom-Voor Ons Volk 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente aandeelhouder is van NV De Meiboom–Voor Ons Volk, met zetel te 

Izegem, Roeselaarsestraat 118 en ondernemingsnummer 0405553832; 
Gelet op het feit dat de gemeente in totaal 11.304 aandelen van NV De Meiboom–Voor Ons Volk bezit 

waarvan een bedrag van 13.130,92 euro niet is volstort; 
Gelet op het feit dat NV De Meiboom–Voor Ons Volk aangeeft dat het steeds moeilijker wordt om 

tegelijk het sociale doel te realiseren en een aanvaardbare rendabiliteit te verzekeren; 
Overwegende dat NV De Meiboom–Voor Ons Volk daarom ook op zoek is gegaan naar een passende 

overnemer die zowel kan tegemoetkomen aan de belangen als aandeelhouder maar ook aan de bestaande 
en toekomstige klanten die een betaalbaar woonkrediet wensen; 

Gelet op het feit dat NV Onesto Kredietmaatschappij, een van de voornaamste erkende 
kredietmaatschappijen op grondgebied Vlaanderen, een voorwaardelijk bod heeft gedaan op de aandelen 
van NV De Meiboom–Voor Ons Volk; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen te beslissen of zij al dan niet ingaan op het 
voorwaardelijk bod van NV Onesto Kredietmaatschappij; 

Overwegende dat het bod is onderworpen aan drie opschortende voorwaarden: 
De eerste opschortende voorwaarde is dat NV Onesto Kredietmaatschappij op de sluitingsdatum in het bezit 
is van tenminste 240.443 aandelen, wat overeenstemt met 75% van het totale aantal aandelen en 
stemrechten. 
De tweede opschortende voorwaarde is dat de Raad van Bestuur van NV De Meiboom–Voor Ons Volk, 
overeenkomstig artikel 12 van de statuten, zich akkoord verklaart met de overname van tenminste 240.443 
aandelen door NV Onesto Kredietmaatschappij. 
De derde opschortende voorwaarde is dat de Raad van Bestuur van NV De Meiboom–Voor Ons Volk het 
document “Verklaringen en Waarborgen”, dat op 15 januari 2019 door NV Onesto Kredietmaatschappij aan 
de vermelde Raad van Bestuur is voorgelegd, voor akkoord ondertekend aan NV Onesto Kredietmaatschappij 
bezorgt; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze overname de overeenkomstige koopsom zal worden 
uitbetaald op rekening van de gemeente; 
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Overwegende dat het aanhouden van aandelen in kredietmaatschappijen niet als gemeentelijke 
kerntaak wordt gezien; 

Overwegende dat door de steeds verdergaande vorm van schaalvergroting de invloed van de 
gemeente in het beleid en de werking van de kredietmaatschappij verwaarloosbaar is; 

Overwegende dat om die redenen best de aandelen ten gelde worden gemaakt; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het voorwaardelijk bod op onze aandelen van de NV De Meiboom–Voor Ons Volk wordt aanvaard. 

Wat concreet betekent dat er wordt ingestemd met de verkoop van alle 11.304 aandelen aan NV 
Onesto Kredietmaatschappij tegen een prijs van 14,32 euro per volledig gestort aandeel. Voor de 
niet volledig gestorte aandelen is de overnameprijs als volgt: 14,32 euro minus het kapitaal dat 
niet gestort werd per aandeel. 

Artikel 2 – De overeenkomstige koopsom van 161.873,28 euro minus het niet volstortte bedrag van 
13.130,92 euro wordt aanvaard. 

Artikel 3 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan NV Onesto Kredietmaatschappij, 
Graaf van Loonstraat 13-15 te 3580 Beringen. 

Bijkomende punten 

PATRIMONIUM 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Bart Buyse, raadslid, per mail van 20 maart 

2019 met betrekking tot het plaatsen van een lift in de Cultuurfabriek 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Bart Buyse, raadslid, die het volgende toelicht. 
De fractie CD&V stelt vast dat het voor vele mensen van de muziekverenigingen toch niet evident is om met 
hun instrumenten gemakkelijk boven te geraken langs de trap van de Cultuurfabriek. 
Ook mensen die door omstandigheden geen trappen kunnen bestijgen, kunnen niet repeteren. Dat is niet 
alleen jammer voor de personen, zelf maar ook voor de groep. 
De CD&V-fractie stelt daarom voor aan de gemeenteraad om het plaatsen van een lift in de Cultuurfabriek 
op te nemen in het meerjarenplan. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Jan Rosseel, schepen, die het volgende antwoordt. 
Zoals u weet, zijn we de opmaak van ons beleidsplan aan het afronden. Daarin voorzien we een globale 
doorlichting van het volledige patrimonium Vrije Tijd, zowel bouwfysisch als functioneel. Ook de 
Cultuurfabriek komt daarbij aan bod. Een doorlichting van een interieurarchitect en een specialist vrije tijd 
zou hierbij een meerwaarde zijn. 
Laat ons ook niet vergeten dat er in het verleden al enkele belangrijke investeringen aan de zaal zijn 
gebeurd, zoals het isoleren van het plafond en het plaatsen van nieuwe ramen. 
Wat de moeilijke trap betreft, deel ik uw bezorgdheid. Die bezorgdheid geven we mee in de globale analyse. 
Bedoeling is dan ook om daar zo snel mogelijk werk van te maken. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
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Beslissingen 

MOBILITEIT 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Dries Couckuyt, raadslid, per mail van 21 maart 

2019 houdende een motie over een fietsoversteekplaats 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Dries Couckuyt, raadslid, die de volgende motie voorstelt. 
Gelet op de recent aangelegde fietsoversteekplaats op de N50, ter hoogte van het kruispunt met de N50d, 
Kortrijkstraat. Overwegende dat zich, bij het startpunt van de oversteekplaats, komende van Kortrijk aan de 
rechterkant van de N50, een parkeerstrook bevindt. Overwegende dat er op die parkeerstrook bijwijlen ook 
vrachtwagens of opleggers geparkeerd staan. Gelet op de beperkte zichtbaarheid in dit geval voor zowel 
fietsers die willen oversteken als voor het wegverkeer komende van Kortrijk. Overwegende dat dit voor 
levensgevaarlijke situaties zorgt. Overwegende dat de zichtbaarheid van de oversteekplaats op zich al niet 
erg groot is. Overwegende dat extra veiligheidsmaatregelen zich opdringen. 
Op voorstel van de sp.a+-fractie wordt verzocht om dringend bij het Agentschap Wegen en Verkeer aan te 
dringen op het veiliger maken van de fietsoversteekplaats door de fietsoversteekplaats aan te kondigen met 
de borden A25 en F50, de fietsoversteekplaats met duidelijker wegmarkeringen zichtbaar te maken en een 
afdwingbaar parkeerverbod in te stellen in de zone vóór en na de fietsoversteekplaats, komende van Kortrijk 
aan de rechterkant van de N50. 
Indien nodig dient de gemeentelijke reglementering ter zake te worden aangepast. 
Tenslotte wordt gevraagd de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen in dit dossier. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Trui Lambrecht, schepen, die het volgende antwoordt. 
Het voorstel tot motie werd ontvangen met begrip voor de vraag. De veiligheid voor de fietsers is ook voor 
ons, het huidig gemeentebestuur, een hoge prioriteit en wij willen dan ook voor de fietsers veilige 
oversteken en, waar nodig, deze nog verbeteren. 
De gemeente heeft de traditie om met haar mobiliteitspartners een overlegstructuur te onderhouden, die 
bestaat uit dialoog en bilateraal overleg. Het goedkeuren van een motie past dan ook niet in een 
constructieve samenwerking tussen twee overheden. 
In de vorige legislatuur is de oversteekplaats er ook na onderling overleg gekomen. Dit is al een veiliger 
situatie dan voorheen want dan moest men de weg als fietser in één keer dwarsen en was er een 
snelheidsregime van 70 km/u. 
Naar de toekomst toe, willen wij met het agentschap bekijken hoe de veiligheid van de oversteekplaats nog 
meer kan verbeterd worden. Het voorzien van een parkeerverbod en de wettelijk correcte signalisatie en 
markering zijn hierin inderdaad belangrijke elementen. 
Maar, naar onze mening, speelt ook de snelheid een belangrijkere rol om de N50 op een veilige manier te 
kunnen dwarsen. Daarom willen wij samen met het Vlaams gewest bekijken hoe we ertoe kunnen komen 
dat de snelheid beter gerespecteerd wordt. Zo creëren we voor iedereen een verkeersveiliger omgeving. 
De heer Voorzitter vraagt de stemming over deze motie. 
Hij stelt vast dat de motie wordt verworpen met 13 stemmen tegen en 7 stemmen voor. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad stelt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, volgende vragen, naar aanleiding van het opstarten van de nieuwe voetbalvereniging SV 
Ingelmunster die, wanneer KFC Mandel United bij het beëindigen van de lopende overeenkomst op 30 juni 
2019 het gemeentelijke sportstadion verlaat, voor hen in de plaats komt. 
Is het de bedoeling een gelijkaardige overeenkomst te maken zoals die met KFC Mandel United? Zal de 
gemeente SV Ingelmunster op dezelfde manier ondersteunen en wanneer wordt, in voorkomend geval, de 
overeenkomst aan de gemeenteraad voorgelegd of wanneer worden de onderhandelingen opgestart? 
De heer Jan Rosseel, schepen, meldt dat de onderhandelingen lopende zijn en dat, wellicht, tegen volgende 
gemeenteraad hierover meer duidelijkheid zal kunnen geboden worden. 
 
De zitting werd afgerond om 20.50 uur. 
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Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 
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Tabel met aanduiding van de 

RANGORDE van de GEMEENTERAADSLEDEN 
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NAAM en VOORNAAM 
van de 

RAADSLEDEN 

Datum 
eerste 

ambtsaan-
vaarding 

als 
gemeente-

raadslid 

In aanmerking 
komende 

anciënniteit 

VERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2018  

Datum eedaf-
legging 

Aantal 
bekomen 
stemmen 

Stemmen 
van de lijst 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

WINDELS Kurt 

DEFREYNE Jan 

VERHAMME Martine 

LEYSEN Els 

LAMPAERT Sabine 

VERHEYE Nadine 

BLANCKAERT Filip 

VANDENDRIESSCHE Enigo 

DEVEN Jean-Pierre 

BEHAEGHE Dorine 

GELDHOF Carine 

VANDECASTEELE Katrien 

LAMBRECHT Trui 

ROSSEEL Jan 

BUYSE Bart 

STAES Lucas 

VANDEVELDE Ann 

COUCKUYT Dries 

DE MAEESSCHALCK Steven 

VANDERHEEREN Diederik 

SOENENS Kurt 

BECQUART Evy 

DEBRUYNE Rudi 

20/01/2004

02/01/2001

02/01/2007

02/01/2007

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

16/02/2010

02/01/2007

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2013

26/03/2019

15 j 02 m 11 d 

12 j 05 m 20 d 

12 j 02 m 28 d 

12 j 02 m 28 d 

06 j 02 m 28 d 

06 j 02 m 28 d 

06 j 02 m 28 d 

06 j 02 m 28 d 

06 j 02 m 28 d 

06 j 00 m 23 d 

03 j 10 m 16 d 

00 j 04 m 10 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

00 j 02 m 28 d 

06 j 02 m 06 d 

00 j 00 m 00 d 

19/12/2018 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

02/01/2019 

22/01/2019 

26/03/2019 

3.145 

622 

908 

450 

827 

729 

692 

605 

596 

456 

511 

601 

631 

606 

574 

483 

463 

409 

405 

326 

252 

404 

404 

4.026 

1.629 

4.026 

1.629 

1.629 

4.026 

1.629 

963 

4.026 

4.026 

4.026 

4.026 

4.026 

4.026 

1.629 

4.026 

4.026 

963 

4.026 

4.026 

963 

4.026 

4.026 

Opgemaakt te Ingelmunster, op 26 maart 2019, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,       De voorzitter, 
 
 
 
 
 
ir. Dominik RONSE        Jean Pierre DEVEN 
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[Naam Gemeente/Stad] vindt een goede gezondheid voor iedereen belangrijk. 

Gemeente/Stad [naam gemeente/stad] engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 - 2024 verder werk te maken van 
een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en 
stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke 
zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze 

gemeente/stad de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt. 

www.gezondegemeente.be

[NAAM GEMEENTE/STAD]

CHARTER VOOR EEN 

GEZONDE GEMEENTE 
2019 - 2024 

Voor [Naam gemeente/stad]

Ondertekend te

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in samenwerking met de Vlaamse Logo’s, VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse Overheid.
Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief. Kijk voor een actueel overzicht op www.gezondegemeente.be.

Vlaams Instituut Gezond Leven [Naam Logo] Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG)

Vlaams expertisecentrum voor  
Alcohol en andere Drugs (VAD)

Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgzondheid en Gezin

Om dit te realiseren, streeft [naam gemeente/stad] 
volgende beleidsintenties na: 

• Planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde 
Gemeente - werken aan preventieve gezondheid. 

• Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal 
meerjarenplan 2020 - 2025. 

• Meer en betere samenwerking tussen de verschillende 
beleidsdomeinen onderling.

• De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken 
bij het gezondheidsbeleid. 

• Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze 
een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel 
educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & 
begeleiding. 

• Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders. 

• Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde 
inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente. 

• Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om 
bovenstaande intenties te realiseren.

[Naam gemeente/stad] geeft hiermee niet alleen uitvoering aan 
de eigen lokale ambities maar helpt tegelijk mee aan de realisatie 
van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

[naam gemeente/stad] kan hiervoor in eerste instantie 
beroep doen op het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) 
[naam zonder ‘Logo’] en de inhoudelijke en communicatieve 
ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Om deze 
samenwerking te concretiseren kunnen [naam gemeente / stad] 
en [naam Logo] een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De 
samenwerkingsovereenkomst kan worden uitgebreid met andere 
partners zoals het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG).  

Daarnaast kunnen het Logo, het CGG en [naam gemeente /stad] 
beroep doen op verschillende Vlaamse expertisecentra zoals het 
Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams expertisecentrum voor 
Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG). 
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INTERGEMEENTELIJKE TOEZICHTHOUDER 

 

PROGRAMMA HANDHAVING 

MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 
Deze planning geeft een overzicht van de aandachtspunten en acties inzake handhaving milieu en 
ruimtelijke ordening voor 2019-2021, die kaderen in de opdracht van de intergemeentelijke 
toezichthouder binnen de samenwerkingsovereenkomst KDV IGOH-WVI afgesloten met de 
gemeenten Ingelmunster, Oostrozebeke, Meulebeke, Pittem, Tielt, Lichtervelde en Ruiselede. 
 
1. DOELSTELLINGEN 
 
 
 Voorkomen van inbreuken, misdrijven en hinder door pro-actieve controles 
 Uniforme, onafhankelijke en onpartijdige handhaving 
 Gebruik van verschillende handhavingsinstrumenten om misdrijven te voorkomen, te stoppen of 

tot sneller herstel te komen (raadgeving, aanmaning, proces-verbaal, bestuurlijke maatregelen) 
 Klachten en milieu-incidenten snel en efficiënt aanpakken om hinder en milieuverontreiniging te 

beperken en te beëindigen  
 Terugkoppeling van klachten naar de burger  
 Bedrijven sensibiliseren/informeren over correcte toepassing milieuwetgeving. 
 Opbouwen van een vertrouwensrelatie met de bedrijven. 
 Voorkomen van uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten zonder stedenbouwkundige vergunning/milieuvergunning/melding of 
omgevingsvergunning of in strijd met deze vergunningen. 

 Samenwerking en communicatie bevorderen met diverse handhavingsactoren (gemeente – 
politie – afdeling Handhaving – OVAM – VLM - VMM) 

 Regelmatige communicatie over stand van zaken handhaving aan gemeente via intern overleg en 
stuurgroepvergaderingen 

 Uitbouwen van een netwerk (Vlinter, netwerk leefmilieu West-Vlaanderen) 
 Opvolgen nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving (BBT, Vlarem II, Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, DABM, Milieuhandhavingsbesluit, …) door bijwonen van studiedagen/infosessies, 
volgen van bijkomende opleidingen en/of zelfstudie  

 
 
2. TIJDSBESTEDING PER GEMEENTE  
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3. PROGRAMMA 2019-2021 
 
 
Overkoepelend gedeelte 

 
MILIEU : 

 
Pro-actief : 
 Recente milieuvergunningen klasse 2 of aktenames meldingen klasse 3 of 

omgevingsvergunningen en meldingen voor IIOA’s van klasse 2 en 3 –  
specifiek : controle bijzondere voorwaarden 

 Periodieke evaluaties permanente omgevingsvergunningen klasse 2 (nog vast te 
leggen) 

 Afvalwaterstaalnames bij bedrijven klasse 2 met bijzondere lozingsnormen (2 à 3 
bedrijven per jaar) 

 Controle schrijnwerkerijen en houtverwerkende bedrijven (voorkomen van klachten 
inzake geurhinder, geluidshinder en stofhinder) 

 Controle breekwerven (voorkomen van stofhinder en geluidshinder) 
 Controle garages (opvolgen KWS-afscheider, keuring tanks, stallen van wrakken) 
 Controle afvalverwerkende bedrijven (klasse 2) 
 Opvolgen vervaldatum milieuvergunningen en aanschrijven bedrijven 
 Controle tankstations (zonder CNG of LPG) 
 Controle van bedrijven van klasse 2 of 3 met grote koelinstallaties (ondersteuning door 

afdeling Handhaving) 
 Informeren cafés ivm wetgeving (voorkomen geluidshinder en algemene overlast) 
 Bijwonen van begeleidingscommissies/informatievergaderingen en organiseren overleg 

tussen buren en bedrijven die voor hinder zorgen.  
 

Re-actief : 
 Behandelen van klachten over klasse 2 en 3 bedrijven, niet-ingedeelde inrichtingen (o.a. 

cafés) en vrije velddelicten (afvalverbranding, sluikstorten,…) 
 Behandelen van klachten van klasse 1 bedrijven en stellen van zintuiglijke 

waarnemingen (geurhinder, geluidshinder) en opvolging en communicatie met afdeling 
Handhaving  

 Opvolgen incidenten en schadegevallen: (accidentele) lozingen, te nemen maatregelen 
na branden en/of explosies 

 
 
RUIMTELIJKE ORDENING : 
 
Pro-actief : 
 Controle bouw- en sloopwerken (stofhinder, geluids- en trillingenhinder, bronbemaling, 

asbestproblematiek, sloopopvolgingsplan) 
 Controle op uitvoeren voorwaarden uit recente stedenbouwkundige vergunningen of 

omgevingsvergunningen  
 
Re-actief :  
 Behandelen van klachten van burgers 
 Optreden tegen zonevreemde bedrijven (agrarisch gebied)  
 Optreden tegen illegale autohandels 
 Werken in uitvoering of recent uitgevoerde werken zonder stedenbouwkundige 

vergunning of omgevingsvergunning of in strijd met afgeleverde stedenbouwkundige 
vergunning of omgevingsvergunning met focus op : 

 - reliëfwijzigingen in RKG/agrarisch gebied/overstromingsgevoelig gebied 
 - aanleg verhardingen in RKG/agrarisch gebied/overstromingsgevoelig gebied 
 - vellen van hoogstammige bomen in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied en RKG 

Vervolg zitting van 26 maart 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 6 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 19 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 9284-4992-7953-4639 op www.verifieer.be.



3/3  

Specifiek per gemeente 
 

Ingelmunster 
 

RUIMTELIJKE ORDENING : 
 
Re-actief :  
 Werken in uitvoering of recent uitgevoerde werken zonder stedenbouwkundige 

vergunning of omgevingsvergunning of in strijd met afgeleverde stedenbouwkundige 
vergunning of omgevingsvergunning met focus op, wordt aangevuld met: 

 reliëfwijzigingen in andere gebieden dan RKG/agrarisch 
gebied/overstromingsgevoelig gebied 

 publiciteitsinrichtingen 
 

Pittem 
 
 

Oostrozebeke 
 
 

Lichtervelde 
 

 
Meulebeke 

 
 

Tielt 
 
 

Ruiselede 
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