
 Gemeenteraad 
Zitting van 20 april 2021 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, 
Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, 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 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 
De GEMEENTERAAD, 

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: 
eenparig 
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 

AFVAL 
2.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 17 mei 2021 
van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaalde artikel 454; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 
Gelet op de statuten van IVIO; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 19 maart 2021 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2021 om 18 uur; 
Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2020 
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2. Kennisname verslag van de commissaris revisor 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020 
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar 2020 
5. Varia  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van mevrouw 
Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Diederik 
VANDERHEEREN, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean-Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2021 goed. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 

IVIO van 17 mei 2021 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
17 mei 2021 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan IVIO. 

PATRIMONIUM 
3.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de belofte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat deze belofte tot kosteloze grondafstand in het kader van rioleringswerken werd 

opgemaakt; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Vlasbloemstraat 40, 8770 Ingelmunster, 

kadastraal gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0585T; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 75,3 ca; 
Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid en dit ten laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
4.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 

Vervolg zitting van 20 april 2021

20 april 2021 - blz. 2/10

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 37 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9667-2378-0440-4666.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9667237804404666


Gelet op de belofte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat deze belofte tot kosteloze grondafstand in het kader van rioleringswerken werd 

opgemaakt; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Gentstraat 227, 8770 Ingelmunster, kadastraal 

gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0591D; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 80,2 ca; 
Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid en dit ten laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
5.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de belofte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat deze belofte tot kosteloze grondafstand in het kader van rioleringswerken werd 

opgemaakt; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Vlasbloemstraat 34, 8770 Ingelmunster, 

kadastraal gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0601F2; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 89,6 ca; 
Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid, en dit ten laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
6.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de belofte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat deze belofte tot kosteloze grondafstand in het kader van rioleringswerken werd 

opgemaakt; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Vlasbloemstraat 36, 8770 Ingelmunster, 

kadastraal gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0601G2; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 96,8 ca; 
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Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid, en dit ten laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
7.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de belofte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat deze belofte tot kosteloze grondafstand in het kader van rioleringswerken werd 

opgemaakt; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Vlasbloemstraat, 8770 Ingelmunster, kadastraal 

gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0601G3; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002,  
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 96,4m²; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Vlasbloemstraat 8, 8770 Ingelmunster, 

kadastraal gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0601P3;  
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 22,7 ca; 
Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid, en dit ten laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
8.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de belofte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat deze belofte tot kosteloze grondafstand in het kader van rioleringswerken werd 

opgemaakt; 
Overwegende dat een stuk grond wordt genomen uit Vlasbloemstraat 38, 8770 Ingelmunster, 

kadastraal gekend als Ingelmunster, sectie C, nummer 0602T; 
Overwegende dat het gedeelte dat zal worden ingenomen werd bepaald door Landmetersburo Deloof 

bvba in een splitsingsplan met referentie ING_2002; 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname van het perceel wordt bepaald 

op 85,4 ca; 
Overwegende dat de kosten van de akte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de authentieke akte zal verleden worden door een instrumenterend ambtenaar van 

de Vlaamse overheid, en dit ten laatste binnen de vier maanden na het lichten van de optie; 
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Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als 

bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

VRIJE TIJD 
9.  Goedkeuren van een gebruiksreglement 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat vanaf heden de volksspelen kubb, golfset en pannakooi gereserveerd kunnen 

worden via het elektronisch loket Vrije Tijd via de uitleendienst van de gemeente; 
Gelet op het ontwerp van gebruiksreglement volksspelen, kubb, golfset en pannakooi; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het gebruiksreglement volksspelen, kubb, golfset en pannakooi wordt goedgekeurd en als bijlage 

bij deze beslissing gevoegd. 
Artikel 2 – Het gebruiksreglement volksspelen, kubb, golfset en pannakooi wordt van toepassing vanaf 

heden 

ALGEMEEN BESTUUR 
10.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de seniorenraad tot participatieraad 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende goedkeuren van het 

participatiereglement; 
Overwegende dat het verzoek tot erkenning als participatieraad digitaal werd voorgelegd aan de leden 

van de seniorenraad op 12 maart 2021 en ook door hen werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021 houdende 

goedkeuren van de afsprakennota met de seniorenraad in functie van de erkenning als participatieraad; 
Overwegende dat de statuten voldoen aan het participatiereglement; 
Overwegende dat de functies van de raad ingevuld zijn overeenkomstig de bepalingen van het 

participatiereglement; 
Gelet op de goedgekeurde afsprakennota; 
Op voorstel van de bevoegde schepen 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het verzoek tot erkenning als van de seniorenraad als participatieraad wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de seniorenraad wordt de financiële dotatie toegekend zoals opgenomen in de 

afsprakennota. 
11.  Goedkeuren van een motie betreffende het bijsturen van de distributienettarieven 

aangerekend door Gaselwest 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 2, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente bevoegd is voor alle aangelegenheden van gemeentelijk belang en 

voor de verwezenlijking daarvan alle initiatieven kan nemen; 
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Overwegende dat bij aangelegenheden waarvoor de gemeentelijke organen niet bevoegd zijn, de 
gemeenteraad een motie kan goedkeuren ten aanzien van de bevoegde organisaties aangaande deze 
aangelegenheden waarvoor de gemeente niet bevoegd is; 

Gelet op het onderzoek van Test Aankoop eind december 2020 waarin wordt gesteld dat de 
distributienettarieven aangerekend in het werkingsgebied van Gaselwest het hoogst zijn van gans 
Vlaanderen; 

Overwegende dat de distributienettarieven goed zijn voor ongeveer 40% van de elektriciteitsfactuur 
van de burger; 

Overwegende dat de hoge kostprijs in het werkingsgebied van Gaselwest doorgaans wordt 
gemotiveerd omwille van de sterke landelijkheid van het werkingsgebied Gaselwest waardoor de 
exploitatiekost per aansluiting per definitie hoger is; 

Overwegende dat dit wel een deel van de verklaring vormt, maar dat ook wordt vastgesteld dat 
andere intercommunales met een werkingsgebied waar de bevolkingsdichtheid nog lager ligt dan bij 
Gaselwest, er toch een merkelijk lager tarief kan worden gehanteerd; 

Overwegende dat elke burger recht heeft op elektriciteit en gas en dit aan een uniform tarief voor het 
Vlaamse grondgebied op basis van het solidariteitsprincipe; 

Overwegende dat de burgers van Ingelmunster, dat in het werkingsgebied van Gaselwest ligt, geen 
vrije keuze hebben over wie ze als distributienetbeheerder bedient en aldus de hoogste netkost als een 
grote ongelijkheid ervaren; 

Overwegende dat met de fusie tussen de werkmaatschappijen Eandis en Infrax tot één 
gemeenschappelijke Vlaamse werkmaatschappij Fluvius OV ideale randvoorwaarden werden gecreëerd om 
tot een eenheidstarief te komen 

Overwegende dat aan Gaselwest wordt gevraagd hierover een debat te openen bij de Minister 
bevoegd voor Energie en bij de andere distributienetbeheerders, zodat er voor Vlaanderen een billijk 
eenheidstarief kan worden toegepast; 

Overwegende dat andere gemeenten aangesloten bij Gaselwest, onder meer Kortrijk, Zulte en 
Anzegem, een gelijkaardige motie hebben goedgekeurd; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De motie aangaande het uniformiseren van de distributienettarieven in Vlaanderen wordt 

goedgekeurd. 
Artikel 2 – Deze motie wordt, voor verder gevolgd, bezorgd aan Gaselwest, Fluvius OV en de Minister van 

Energie en, ter informatie, aan de VREG. 

Toegevoegde punten 

MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 15 april 

2021, in verband met de signalisatie van de fietsstraten 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Soenens, raadslid, die het volgende toelicht. 
In september 2019 werden in Ingelmunster voor het eerst fietsstraten ingericht. De Schoolstraat, de Guido 
Gezellestraat, de Hendrik Consciencestraat en de Brigandsstraat zijn ondertussen al anderhalf jaar 
fietsstraat. Zoals u weet is onze fractie al sinds 2012 vragende partij voor fietsstraten. We vinden het dan 
ook heel erg goed dat die er in 2019 kwamen. 
Toch hebben wij de indruk dat het concept nog niet voor alle weggebruikers even duidelijk is. Als we 
vergelijken met andere gemeenten, dan zien we dat de aanduiding van de fietsstraten toch nog een stuk 
duidelijker kan. Bij het binnen- en buitenrijden zijn de fietsstraten weliswaar goed aangeduid met een stukje 
rood wegdek, maar op de fietsstraat zelf is er weinig verschil te merken met een gewone straat. 
We hebben hier volgende vragen bij: 
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Werd de werking van de fietsstraten in dit anderhalf jaar al geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de bevindingen? 
Wil de gemeente onze fietsstraten duidelijker zichtbaar maken door het toevoegen van wegmarkeringen? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Trui Lambrecht, schepen, die het volgende antwoordt. 
Inrichten en herinrichten van je mobiliteit in je gemeente bestaat uit meerdere factoren. Fietsstraten is daar 
een onderdeel van. Het is wel zo dat je niet alles in een handomdraai kan veranderen, aanpassen en 
implementeren. 
Eerst en vooral is er de sensibilisering en draagvlak nodig van en bij je bevolking. Deze is zich in een snel 
tempo aan het voltrekken, wat we volmondig toejuichen. En als lokaal bestuur springen we zeker mee op 
deze kar. 
We hebben momenteel 3 fietsstraten opgericht: Schoolstraat – Hendrik Consciencestraat en de 
Brigandsstraat. 
Welke voorzieningen hebben wij reeds toegepast: 

 Verkeersborden F111 en F113, die het begin en einde van de fietsstraten aanduiden. 
 Extra borden: “Dit is een fietsstraat.” 
 Thermoplasten 
 Begin en einde van de fietsstraat aangeduid met een “rode coating” 
 In de fietsstraten, waar er éénrichtingsverkeer is en de fietsers die tegen de stroom in moeten 

rijden, werden markeernagels, pijlen en fietslogo’s op de rijweg aangebracht. 
Samen met onze mobiliteitsdienst ben ik ervan overtuigd dat verdere ontwikkelingen voor de fietsstraten 
moet gekaderd worden en dit kan het best via ons mobiliteitsplan. In het bestek van dit plan is volgend 
aandachtspunt beschreven “Netwerk langzaam verkeer”. Dit omvat onder andere: 

 Onderzoek welke straten als fietsstraten kunnen ingericht worden 
 Onderzoek of het aangewezen is om de bestaande zone 30 uit te breiden 
 Opmaken van een kader voor de type–inrichting op het vlak van de voetgangers- en 

fietsvoorzieningen voor alle straten, volgens de nieuwe wegencategorisering. 
Wat ons betreft kan een duidelijker signalisatie zorgen voor een nog veiliger fietsstraat, maar het is van 
belang dat we dit goed afstemmen met de andere maartregelen. Stel dat we in de centrumomgeving 
(Gravinnestraat/Oostrozebekestraat) fietssuggestiestroken zouden aanbrengen en in de fietsstraten ook 
strookmarkeringen, dan moeten we zorgen dat het voor de weggebruikers nog wel duidelijk blijft. Daarom 
moeten we de keuzes omtrent type-inrichting vastleggen in het mobiliteitsplan. 
Een evaluatie werd nog niet opgemaakt, maar dit kunnen we zeker eens voorleggen aan ons nieuw Lokaal 
Overlegplatform voor de fiets. Ook vanuit het overleg met de scholen ontvingen we tot op heden geen 
opmerkingen over de fietsstraten. 
Graag wil ik nog meegeven dat de inrichting voor de Jan Breydelstraat als fietsstraat is voorzien, zoals 
meegegeven in ons beleidsplan, Groot Werk 7 - “Vive le vélo”. Deze inrichting wordt voorzien tegen de start 
van het nieuwe schooljaar in september. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

WONEN 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Diederik Vanderheeren, raadslid, per mail van 

14 april 2021, over de mogelijkheid van een fraudeonderzoek naar buitenlandse 
eigendommen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Diederik Vanderheeren, raadslid, die het volgende toelicht. 
Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. 
Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten. De controle op binnenlands 
onroerend bezit kan door de sociale verhuurder eenvoudig via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 
gecontroleerd worden. Voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo eenvoudig omdat de FOD Financiën 
vaak niet over de nodige gegevens beschikt. Hierdoor is het noodzakelijk om ter plaatse in het buitenland na 
te gaan of iemand dergelijk bezit al dan niet heeft. Dat vereist niet enkel de effectieve controle in het 
buitenland, maar ook de kennis van de praktijken en de regelgeving van al die verschillende landen. 
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele stelt een raamovereenkomst ter beschikking van sociale 
verhuurders die onderzoek voeren naar buitenlands bezit. Daarnaast worden sociale verhuurders, die 
onderzoek laten doen naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders, financieel ondersteund door 
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tussenkomsten in de kosten van dat onderzoek. Om praktische belemmeringen weg te nemen, heeft de 
Vlaamse overheid, via de(VMSW, een raamovereenkomst met private onderzoeksbureaus afgesloten die 
gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland. Wie een sociale woning 
verhuurt zal, zonder administratieve rompslomp, een beroep kunnen doen op deze private 
onderzoeksbureaus wanneer er vermoedens zijn van buitenlands bezit bij sociale huurders. In totaal zullen 
er via de raamovereenkomst in 41 landen onderzoeksopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Om ook de 
financiële drempels maximaal weg te nemen, voorziet minister Diependaele een subsidie voor sociale 
verhuurders die beroep doen op het raamcontract. Vorig jaar al besliste de Vlaamse Regering om vanaf 
2021 een bedrag van 5 miljoen euro uit te trekken ter ondersteuning van buitenlands fraudeonderzoek. Met 
dit besluit Vlaamse Regering wordt een subsidieregeling uitgewerkt voor afnemers van het raamcontract. 
Zou het dan ook mogelijk zijn dat de vertegenwoordigers voor Ingelmunster de vraag stellen aan het sociaal 
verhuurkantoor en de woondienst regio Izegem om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse 
Regering om het onderzoek van sociale verhuurders naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders 
te ondersteunen. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen, die het volgende 
antwoordt. 
Iedereen, denk ik, is het daarover eens. Een sociale woning komt toe aan mensen die het op de één of 
andere manier moeilijk hebben om een huis te huren. En mensen die een eigen woning hebben in het 
buitenland of binnenland of in het bezit zijn van gronden behoren daar niet toe. Trouwens de wetgeving is 
daar heel duidelijk over. Als je in het bezit bent van eigendommen, heb je geen recht op een sociale woning. 
Als vertegenwoordiger van de gemeente in IZI Wonen en in de Woondienst zal ik zeker de vraag stellen om 
in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse regering om het onderzoek van sociale verhuurders 
naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders te ondersteunen. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
T3. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, per mail van 15 april 

2021, in verband met de huisvesting van IZI Wonen 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Carine Geldhof, raadslid, die het volgende toelicht. 
In 2019 zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandelbeek en de Izegemse Bouwmaatschappij 
gefusioneerd tot IZI Wonen. Tot op vandaag zijn de medewerkers van IZI Wonen nog opgesplitst op de 
tweede oude werklocaties. In functie van de goede werking is het logisch dat de medewerkers vanuit één 
locatie zouden opereren, wat ook de intentie is van IZI Wonen. 
Initieel had IZI Wonen de bedoeling om een nieuw kantoorgebouw op te trekken, maar met de komst van 
de woonmaatschappijen waarbij de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) dienen samen te gaan met 
de sociale verhuurkantoren (SVK’s) werd dit project terecht on hold gezet. Desalniettemin is IZI Wonen op 
zoek naar een tijdelijke huisvesting voor hun administratieve diensten. 
Zijn hier al concrete plannen voor? Welke locatie komt in aanmerking en tegen welke prijs? Wat betekent dit 
voor de dienstverlening naar de burger? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen, die het volgende 
antwoordt. 
Het is inderdaad zo dat de Mandelbeek gefusioneerd is met de Izegemse Bouwmaatschappij in 2019. Dit is 
er gekomen in functie van schaalvergroting in opdracht van Wonen Vlaanderen. Samen in één gebouw is 
zeker belangrijk naar communicatie, afstemming van protocollen, manier van ondersteuning en 
woonbegeleiding naar cliënten en samenwerking tussen de medewerkers onderling en de directie. 
Op vraag van de 2 burgemeesters van Ingelmunster en Izegem is er gevraagd geweest om een nieuwbouw 
uit te stellen in functie van de Woonmaatschappijen en een voorlopige oplossing te zoeken. En nu zijn er 
inderdaad concrete plannen. IZI Wonen gaat een kantoorruimte huren bij Skyline van 429 m² en dit voor 
18,50/m² en voor een bedrag van huurkost op jaarbasis van 115.237,98 euro. Daar boven komt een 
éénmalige kost voor de inrichting van de kantoorruimtes van 177.500 euro. 
Als je dit op jaarbasis berekent en in een scenario van 6 jaar is dit 144.851,72 euro per jaar. Omgerekend is 
dit 12.000 euro per maand. Ja wel, 12.000 euro per maand. 
Een degelijke woning huren of kopen is verre van goedkoop en ligt voor veel mensen helemaal niet voor de 
hand. Sociale huisvesting is bedoeld voor mensen in een penibele situatie en om hulp te bieden voor 
mensen met een bescheiden inkomen. Het zijn mensen die het op de één of andere manier lastig hebben in 
onze maatschappij, dit kan financieel, psychisch, fysiek en of sociaal zijn. 
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Het kan niet de bedoeling zijn en het is ethisch niet juist dat IZI Wonen voor 12.000 euro per maand aan 
huurgeld gaat betalen om bureaus te huren met geld van de mensen die huren aan IZI Wonen en met geld 
van de belastingbetaler. 
Ik weet dat IZI Wonen een financieel gezonde bouwmaatschappij is. Ik weet ook dat het tijd is dat de 
medewerkers in één gebouw ondergebracht worden. Maar die formule is echt te duur en ik heb dan ook 
tegengestemd in de Raad van Bestuur van 13 april 2021 op basis van het prijskaartje. Ik kan dit niet in 
overeenstemming brengen met mijn sociaal geweten. Het geld van een sociale huisvestingsmaatschappij 
moet bestemd worden voor sociale huisvesting, niet voor luxueuze en veel te dure kantoorruimtes. 
Dit is echt veel te duur en al zeker als je de vergelijking maakt met de nieuwe locatie van de Woondienst. 
De Woondienst heeft ook een andere behuizing nodig en daar hebben we een pand dat als kantoor ingericht 
was én met loketfunctie gevonden in de Vaartstraat in Izegem voor 2.500 euro per maand. Alle meubilair 
verhuist mee. Het is ook heel goed gelegen naar bereikbaarheid en is laagdrempelig (dicht bij het station en 
het heeft een loketfunctie). 
In de Woondienst werken 25 mensen en dit kost 2.500 euro per maand. Bij IZI Wonen zijn er 10 
medewerkers en dit gaat 12.000 euro per maand kosten. 
Men moet zich realiseren. We gaan naar de Woonmaatschappijen waarbij de SHM’s en de Woondienst met 
daarbij de SVK’s gaan fusioneren zodat er in elke gemeente 1 woonactor actief is met de gemeente als 
regisseur. In dit kader is het zeker ook zo om beter geen te dure en geen te definitieve lange termijn 
beslissingen te nemen. Vandaar mijn vraag om met de gemeenteraad een vraag te richten aan de directie 
van IZI Wonen om te komen met een nieuw en aanvaardbaarder voorstel. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

ALGEMEEN BESTUUR 
T4. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

15 april 2021, naar aanleiding van de naamswijziging van sp.a+ 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende toelicht. 
Op zondag 21 maart 2021 vond de nationale naamsverandering van de sp.a naar Vooruit plaats. De 
Ingelmunsterse afdeling van sp.a wordt hierdoor ook een Vooruit-afdeling. Daarom wenst de sp.a+-fractie 
dat de naam van de fractie wordt gewijzigd in de gemeenteraad, in de OCMW-raad en in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Alle betrokken leden van de fracties in de verschillende organen hebben zich 
hiermee akkoord verklaard. Ook de nationale leiding van Vooruit stemde hier mee in en gaf toestemming 
aan de lokale afdeling om de naam ‘Vooruit’ te gebruiken. 
De heer Voorzitter neemt, namens de gemeenteraad, kennis van de naamsverandering van de fractie. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt van 
de agenda. 
T5. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

15 april 2021, met een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de naamsverandering van de sp.a+-fractie naar Vooruit, waarvan de gemeenteraad in deze 

zitting van 20 april 2021 in kennis werd gesteld; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 22 januari 

2019 en aangepast in zitting van 22 december 2020; 
Overwegende dat in artikel 13 van dit huishoudelijk reglement de namen van de fracties opgenomen 

zijn en dat deze namen in principe geldig blijven voor de ganse duur van de legislatuur, tenzij de 
gemeenteraad daar anders over beslist; 

Op voorstel van de fractie Vooruit 
BESLUIT:  
Met 
13 onthoudingen (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean-Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
en 
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8 stemmen voor (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
Artikel 1 – In artikel 13 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ‘sp.a+’ vervangen door 

‘Vooruit’. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven een gecoördineerde versie van het 

huishoudelijk reglement op te stellen. 
Artikel 3 – Het huishoudelijk reglement van de raden, na aanpassing, treedt onmiddellijk in werking. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad merkt de heer Bart 
Buyse, raadslid, op dat er gestart is met het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis. Hij stelt de 
vraag hoe deze opdracht werd gegund en of Ingelmunsterse firma’s hier ook de kans gekregen hebben op 
de opdracht uit te voeren. 
Jan Rosseel, schepen, deelt mee dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten stipt werd gevolgd en dat er 
een concreet antwoord op de vraag zal worden gegeven overeenkomstig de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement van deze raad. 
 
De zitting werd afgerond om 21.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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Sportdienst, Bollewerpstraat 92 A - 8770 Ingelmunster 

T 051 31 39 13 - F 051 31 82 83 

sport@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be 

 

Gebruiksreglement 
volksspelen, kubb, golfset en 
pannakooi 

 

 

1. HOE RESERVEREN? 
Je kan alle volksspelen, kubb, golfset en de pannakooi reserveren via het elektronisch loket Vrije Tijd.  

Reserveer tijdig! Bij elke reservatie ontvang je een reservatiebevestiging. 

 

 
2. GEGEVENS UITLEENDIENST  

Gemeenteloods 

Trakelweg 6 (naast containerpark) 

8770 Ingelmunster 
 

Contactpersoon: Frank Vanwelsenaers 
Tel. 0472/18 79 61 

frank.vanwelsenaers@ingelmunster.be 
 

3. PRAKTISCHE AFSPRAKEN  

• Het materiaal moet op eigen kosten worden afgehaald binnen de overeengekomen termijn. 

• Openingsuren: 

- maandag tot donderdag: 7.30u – 12.00u en van 13.00u tot 16.30u 
- vrijdag: 7.30u -12.00u en van 13.00u tot 15.00u 

! in de maanden juni, juli en augustus op vrijdag tot 12.00u! 

• De gebruiker moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het geleende materiaal zonder 
schade te vervoeren.  

• De spelen moeten in dezelfde staat teruggebracht worden als ze werden ontleend.  

• Uitgeleend materiaal mag niet worden doorgegeven aan derden. 
 

4. SANCTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 

• Wanneer je de spelen niet komt afhalen, vervalt je reservatie op het einde van de dag die 
voorzien was om het materiaal af te halen. 

• Bij beschadiging of verloren materiaal wordt de vervangwaarde aangerekend. De bevestiging 

met de contactpersoon betekent dat de huurder instemt met alle voorwaarden en de 
aansprakelijkheid bij breuk of verlies. 

• De volksspelen, kubb, golfset en pannakooi kunnen tot 24 uur voor de activiteit gratis 

geannuleerd worden. Indien er geen annulering is of de spelen niet werden afgehaald op het 

afgesproken tijdstip, zal de totale huurprijs van alle gereserveerde spelen worden 
aangerekend. 

• Beschadigingen, diefstal of verlies, geheel of gedeeltelijk, vallen volledig ten laste van de 

lener. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of andere 
eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het geleende materiaal. 
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Dossier behandeld door: 
ir. Ronse Dominik, algemeen directeur - 051/33.74.10 
E-mail: dominik.ronse@ingelmunster.be 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE  GEMEENTERAAD 

ART. 1. BIJEENROEPING 

§ 1. – De oproeping voor de gemeenteraad gebeurt via een notificatie op het e-mailadres van de gemeente dat 
aan het gemeenteraadslid werd toegewezen. Deze notificatie kan ook per sms op een telefoonnummer dat door 
het gemeenteraadslid wordt meegedeeld. 
De notificatie van punten die door de raadsleden aan de agenda worden toegevoegd, overeenkomstig § 4 van 
dit artikel, wordt op een gelijkaardige manier als de oproeping aan de raadsleden bezorgd. 
In het geval de gemeenteraad door de voorzitter wordt bijeengeroepen op verzoek van zittinghebbende 
leden, dan moeten de aanvragers in hun verzoek de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht 
voorstel van beslissing zodat het dossier overeenkomstig § 2 kan worden voorbereid. Het verzoek vermeldt 
ook de datum en het uur van de beoogde vergadering. De aanvraag moet ingediend worden zodanig dat de 
geldende oproepingstermijnen nagekomen kunnen worden. 
De voorzitter kan de raden bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met als bedoeling de 
vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk 
onderscheiden agenda’s op. 
§ 2. – Het dossier dat op elk agendapunt betrekking heeft, wordt via een webservice ter beschikking gesteld. 
Indien om technische redenen documenten niet digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld via deze 
webservice wordt dit per agendapunt aangegeven, samen met de plaats waar deze documenten op papier 
kunnen worden geraadpleegd. 
Ter samenvatting bevat een dossier van een agendapunt een inventaris van alle documenten die het dossier 
bevat, zodat elk raadslid kan nagaan of de stukken volledig zijn. Op deze inventaris komt tevens de naam 
voor van de ambtenaar die als dossierbeheerder voor dit agendapunt optreedt, samen met de bevoegde 
mandataris. 
§ 3. – Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen 
ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de in voorgaande paragraaf bedoelde dossiers. 
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 
§ 4. – In het geval gemeenteraadsleden punten aan de agenda wensen toe te voegen worden deze, per brief 
of persoonlijk, bezorgd aan de algemeen directeur. 
Deze punten kunnen eveneens per elektronische post worden bezorgd ter attentie van 
dominik.ronse@ingelmunster.be. Slechts nadat de algemeen directeur een bericht ter bevestiging van de 
ontvangst heeft verstuurd, mag worden aangenomen dat deze punten aan de agenda zullen worden 
toegevoegd. 
Deze punten kunnen eveneens worden bezorgd aan de centrale balie in het gemeentehuis tijdens de 
loketuren. Hiervoor zal het gemeenteraadslid een attest van ontvangst krijgen. 
De termijn voor het indienen van deze punten wordt bepaald op basis van het Decreet over het Lokaal 
bestuur. Concreet betekent dit voor de gemeenteraad op dinsdag, dat de toegevoegde punten ingediend 
moeten zijn uiterlijk op de donderdag voor de gemeenteraad tegen 12.00 uur. 
Het bezorgen van toegevoegde punten is enkel mogelijk via de net beschreven manieren. 
De agenda met toegevoegde punten wordt binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld aan de raadsleden 
bezorgd. 
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ART. 2. INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 

§ 1. – Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekendgemaakt door 
aanplakking aan het Gemeentehuis. Tegelijkertijd worden plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de 
agenda openbaar gemaakt via de gemeentelijke website www.ingelmunster.be. Voor deze vormen van 
bekendmaking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de 
gemeenteraad. 
§ 2. – De agenda wordt tevens meegedeeld aan alle lokale perscorrespondenten en aan de voorzitter en de 
secretaris van elke door de gemeenteraad erkende participatieraad. 
§ 3. – Voor het bekomen van de agenda via e-mail kan elke belangstellende inwoner zich laten opnemen op 
een daartoe bestemde distributielijst zonder vergoeding. 
§ 4. – Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de mogelijkheid om een afschrift van 
de agenda te bekomen. 
§ 5. – De voorafgaande paragrafen zijn van overeenkomstige toepassing op de, aan de agenda, toegevoegde 
punten. 
§ 6. – Indien de gemeenteraad in spoedzitting bijeenkomt, wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is 
vastgesteld, en uiterlijk voor de aanvang van de vergadering op de wijze zoals in § 1 aangegeven, 
bekendgemaakt. 
§ 7 – Binnen een termijn van tien dagen na de raadszitting worden de beslissingen van de raad door de 
burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Deze inzagemogelijkheden worden door 
aanplakking bekendgemaakt. 
§ 8 – De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de 
gemeenteraad, wordt meege- deeld aan de gemeenteraadsleden via een webservice. 
 

ART. 3. WIJZE VAN VERGADEREN 

§ 1. – Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig 
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
§ 2. – De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 
daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 
De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad 
aanbelangen. 
§ 3. – Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen 
over het voorstel. 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, in geval van gelijktijdige aanvraag, 
naar de rangorde van de raadsleden. 
Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord 
komen. 
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichting te geven. 
§ 4. – Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
§ 5. – In de navermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 
waarvan de bespreking wordt geschorst: 

1. om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2. om de verdaging te vragen; 
3. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld 

worden; 
4. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
5. om naar het reglement te verwijzen. 

§ 6. – De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter 
stemming gelegd. 
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§ 7. – Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 
reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de 
voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid 
verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, 
dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te 
verstoren. 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan 
het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te 
verstoren. 
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter 
er anders over beslist. 
§ 8. – De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die 
hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde 
werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde 
gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt 
gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of 
sluiten. 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan 
onmiddellijk de zaal verlaten. 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
§ 9. – Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en, indien hij oordeelt dat het agendapunt 
voldoende werd be- sproken, sluit de voorzitter de bespreking. 
 

ART. 4. QUORUM 

In de notulen van de raadszitting wordt opgenomen of een lid aanwezig is of verontschuldigd met of zonder 
kennisgeving. 
 

ART. 5. VERBOD TOT DEELNAME EN STEMMING 

In het geval een raadslid zich bevindt in de omstandigheden vermeld in artikel 27, § 1 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur, wordt het raadslid geacht op eigen initiatief de zitting te verlaten. 
Indien dit punt in de openbare zitting geagendeerd is, kan het raadslid plaatsnemen op de publieksbanken. 
Indien punt in de besloten zitting geagendeerd is, dient het raadslid de raadszaal te verlaten. 
 

ART. 6. WIJZE VAN BEZORGEN VAN HET MEERJARENPLAN, DE WIJZIGINGEN AAN HET 
MEERJARENPLAN EN DE JAARREKENING AAN DE RAADSLEDEN 

Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening zijn ter beschikking via 
een webservice voor de raadsleden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden 
besproken. Via een notificatie overeenkomstig artikel 1, § 1 worden de raadsleden hiervan in kennis gesteld. 
 

ART. 7. RECHT OP INZAGE VAN STUKKEN BETREFFENDE HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE 

§ 1. – De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die 
het bestuur van de gemeente betreffen. 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking 
hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke 
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documenten zij wensen te raadplegen. 
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld 
wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 
Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken, niet is komen raadplegen tijdens de week volgend 
op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 
Het inzagerecht gebeurt, behoudens andersluidende wettelijke reglementering of beslissing van de algemeen 
directeur, in het daartoe voorziene lokaal en in aanwezigheid van de algemeen directeur of zijn aangestelde. 
§ 2. – De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het 
bestuur van de ge meente. 
De raadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift op een formulier dat hen daartoe ter 
beschikking wordt gesteld. 
Het verlenen van een afschrift gebeurt tegen een vastgestelde vergoeding. 
§ 3. – De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van inzage of afschrift moet uiterlijk vijftien 
werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld. Een weigering is 
enkel mogelijk omwille van het feit dat het gevraagde geen betrekking heeft op het bestuur van de gemeente. 
Tegen deze beslissing van het college kan het raadslid een klacht indienen bij de heer Gouverneur van de 
Provincie West- Vlaanderen. 
§ 4. – De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen te bezoeken. 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden 
minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 
Het College kan een afgevaardigde aanduiden om de raadsleden tijdens het bezoek te vergezellen. 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief optreden. 
 

ART. 8. RECHT OP HET STELLEN VAN VRAGEN 

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen. 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. 
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen 
over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze 
mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord, ofwel schriftelijk, ofwel 
mondeling. 
 

ART. 9. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 

§ 1. – De ontwerpnotulen van de voorgaande raadszitting worden via een webservice ter beschikking gesteld 
van de raadsleden. 
§ 2. – Het zittingsverslag wordt vervangen door een audio-opname. De audio-opname van de raadszitting 
wordt via een webservice ter beschikking gesteld van de raadsleden. Enkel de audio-opname van de openbare 
zitting wordt gepubliceerd. Bij aanvang van de zitting meldt de voorzitter dat van de zitting een audio-opname 
wordt gemaakt. 
 

ART. 10. NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (ARTIKEL 51 VAN 
HET GEMEENTEDECREET) 

De notulen worden via een webservice ter beschikking gesteld van de raadsleden, van zodra zij goedgekeurd 
zijn. 
 

ART. 11. STEMMING (ARTIKELEN 34, 35 EN 36 VAN HET GEMEENTEDECREET) 

§ 1. – Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering 
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zich moet uitspreken. 
§ 2. – Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

1. de stemming bij handopsteking; 
2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 

§ 3. – De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de 
mondelinge stemming vraagt. 
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft 
omschreven zoals bepaald in § 1, vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden zich onthouden, 
welke gemeenteraadsleden ja stemmen of welke neen stemmen. 
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
§ 4. – De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid onthouding, ja of neen te laten uitspreken. Zij 
doen dat in volgorde van de rangorde met uitzondering van de voorzitter, die het laatst stemt. 
§ 5. – Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. 
De geheime stemming geschiedt aan de hand van stembiljetten waarop het voorwerp van de stemming wordt 
aangegeven. 
Ofwel stemmen de raadsleden ja, neen of onthouding, ofwel stemmen ze op een kandidaat. Er kan eveneens 
een blanco-stem uitgebracht worden. 
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
Vooraleer tot de stemopening over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet 
overeen met aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes 
vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
 

ART. 12. ONDERTEKENING VAN DE STUKKEN 

De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, § 1 tot § 3 en § 5 van het Decreet over het Lokaal 
bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. 
De afschriften van beslissingen van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen 
worden ondertekend door de algemeen directeur. 
Voor ondertekening wordt gebruik gemaakt worden van een elektronische handtekening. 
 

ART. 13.FRACTIES 

§ 1. – Overeenkomstig de vaststelling op de installatiezitting van de gemeenteraad telt de raad drie fracties, 
met name DE BRUG/N-VA/OpenVLD, CD&V en Vooruit (GR – 20 april 2021). 
Aan de fracties wordt geen financiële vergoeding voorzien voor de interne werking. 
§ 2. – Elke fractie duidt een fractievertegenwoordiger aan die voor de gemeente als contactpersoon fungeert. 
Alle communicatie door en voor de fracties ten aanzien van de gemeenteraad gebeurt via de 
fractievertegenwoordiger. 
 

ART. 14. COMMISSIES 

§ 1. – De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De 
commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het 
verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de 
inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies 
kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 
§ 2. – Een gemeenteraadscommissie bestaat uit 3 leden en de burgemeester of een door de burgemeester 
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aangewezen schepen. Elke fractie heeft één lid in de commissie. 
§ 3. – Elke fractie wijst het mandaat toe, die haar overeenkomstig § 2 toekomt, door middel van een 
voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad 
voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden 
de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht. 
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste 
ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel 
van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat 
de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat 
voor de fractie. 
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal 
leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de 
fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. 
Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 
§ 4. – Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de 
voorzitters van de commissies aan. 
§ 5. – De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie 
kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. 
De bijeenroeping gebeurt overeenkomstig artikel 1 van dit huishoudelijk reglement. De bekendmaking gebeurt 
overeenkomstig artikel 2 van dit huishoudelijk reglement. 
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De vergaderingen van de 
commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad zijn de 
vergaderingen van de commissies niet openbaar. 
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde 
voorwaarden als voor de gemeenteraad is de stemming geheim. 
In de notulen van de commissiezitting wordt opgenomen of een commissielid aanwezig is of verontschuldigd 
met of zonder kennisgeving. 
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van 
de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en 
schepenen. 
§ 6. – De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij 
geen deel uitmaken, bijwonen. 
 

ART. 15. PRESENTIEGELDEN 

§ 1. – Aan de raadsleden met uitzondering van de burgemeester en de schepenen wordt presentiegeld 
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 

1. de vergaderingen van de gemeenteraad; 
2. de vergaderingen van de gemeenteraad die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond. 

§ 2. – Onverminderd de decretale voorzieningen, bepaalt de raad het bedrag van het presentiegeld. 
§ 3. – De gemeenteraadsleden ontvangen verder geen vergoedingen of toelagen meer bij de uitoefening van 
hun ambt. 
§ 4. – Voor de gemeenteraadsleden sluit de gemeente Ingelmunster een verzekering tegen arbeidsongevallen 
en een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen af. 
§ 5. – Voor de gemeenteraadsleden sluit de gemeente Ingelmunster een verzekering af, die de burgerlijke 
aansprakelijkheid, inclusief rechtsbijstand, dekt die persoonlijk ten laste komt bij de normale uitoefening van 
het mandaat. 
 

ART. 16. VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE 

§ 1. – Voor verzoekschriften aan de organen van de gemeente wordt verwezen naar artikel 9 en de artikels 28 
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tot en met 33 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende goedkeuren van het 
participatiereglement. 
§ 2. – In uitvoering van artikel 33 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende 
goedkeuren van het participatiereglement wordt het verzoekschrift aan de raden waarbij de indiener niet 
gehoord wenst te worden behandeld als kennisgeving, indien het verzoekschrift aan de raad werd gericht 
maar het onderwerp van het verzoekschrift niet onder de bevoegdheid van de raad ressorteert. 
§ 3. – In uitvoering van artikel 33 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende 
goedkeuren van het participatiereglement wordt het verzoekschrift aan de raden waarbij de indiener niet 
gehoord wenst te worden behandeld als beslissing, indien het verzoekschrift aan de raad werd gericht en het 
onderwerp van het verzoekschrift onder de bevoegdheid van de raad ressorteert. 
 

ART. 16bis. VOORSTELLEN EN VRAGEN VAN BURGERS 

§ 1. – Voor voorstellen en vragen van burgers aan de raden wordt verwezen naar artikel 9 en de artikels 22 
tot en met 27 van het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende goedkeuren van het 
participatiereglement. 
§ 2. – Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering worden, in voorkomend geval, de 
voorstellen en vragen van burgers aan de raden behandeld, voorafgaand aan de behandeling van de 
toegevoegde punten overeenkomstig artikel 1, § 4 van dit reglement. 
§ 3. – De woordvoerder krijgt maximum 10 minuten voor de toelichting van het voorstel of vraag. Deze 
toelichting moet volledig aansluiten en overeenkomen met het verzoekschrift dat werd ingediend. 
Indien een digitale presentatie wordt gebruikt, dient deze bij de algemeen directeur of zijn gemachtigde te 
worden ingediend, ten laatste, om 12 uur van de vijfde dag voor het plaatsvinden van de raad. Deze 
presentatie wordt gevoegd bij de stukken van het dossier. 
§ 4. – Na het houden van de presentatie krijgen de raadsleden de mogelijkheid om informatieve vragen te 
stellen aan de woordvoerder, overeenkomstig artikel 3, § 3 van dit reglement. 
Na de vraagstelling gaat de woordvoerder plaatsnemen in het publiek. 
§ 5. – De raad doet eerst uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van het voorstel of vraag. 
Over voorstellen of vragen die een aangelegenheid betreffen die niet tot de bevoegdheid van de gemeente 
behoren, kan de raad beslissen hierover tussen te komen bij hogere of andere overheden. 
§ 6. – Behoort de aangelegenheid in het voorstel of vraag tot de bevoegdheid van de raad, dan beslist de 
raad op gemotiveerde wijze welk gevolg aan het voorstel of vraag wordt gegeven en hoe dat wordt 
bekendgemaakt. 
 

ART. 17 ORGANISATIE VAN EEN DIGITALE GEMEENTERAAD 

§ 1. – In het geval er geen mogelijkheid is om fysiek te vergaderen met pers en publiek en met garantie op 
het respecteren van de hygiëne- en spatial distanceregels, kan de Burgemeester beslissen om een digitale 
raad te organiseren. 
In deze beslissing wordt gemotiveerd waarom een fysieke vergadering niet mogelijk is. 
§ 2. – De pers en het publiek moeten de digitale gemeenteraad kunnen volgen via een audiovisuele 
livestream. 
Via de gemeentelijke website www.ingelmunster.be wordt aan de pers en het publiek gecommuniceerd hoe 
de vergadering kan worden gevolgd via de livestream. 
§ 3. – In het geval een geheime stemming moet worden gehouden dient de procedure voor geheime 
stemming aan de noodzakelijke democratische voorwaarden te voldoen. 
 
 
Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 22 januari 2019. 
Reglement aangepast door de gemeenteraad op 22 december 2020. 
Reglement aangepast door de gemeenteraad op 20 april 2021. 

Vervolg zitting van 20 april 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt T5 van de agenda
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