
 Gemeenteraad 
Zitting van 19 oktober 2021, 

uitgesteld naar 26 oktober 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, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
Gelet op het besluit van de Burgemeester van 19 oktober 2021 houdende het verdagen van de raden van 19 
oktober 2021 naar 26 oktober 2021 en gelet op het besluit van de Burgemeester van 25 oktober 2021 
houdende het organiseren van de raden van 26 oktober 2021 in digitale zitting, vindt de gemeenteraad 
plaats via een digitale vergadering met MS-Teams. 
Deze digitale zitting kon via een livestream op een Youtube-kanaal worden gevolgd door pers en publiek. De 
link naar dit kanaal werd voorafgaandelijk ter beschikking gesteld aan de bevolking. 
 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer voorzitter meldt dat mevrouw Carine Geldhof, raadslid, verontschuldigd is. 
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 audiovisuele 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. 
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Beslissingen 

MOBILITEIT 
2.  Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een 

mindervalidenparkeerplaats in de Bollewerpstraat 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende de vraag om een mindervalidenparkeerplaats aan te brengen in de Bollewerpstraat; 
Overwegende dat ervoor gekozen wordt om de parkeerplaats ter hoogte van Bollewerpstraat 37, 

dichtbij de ingang van de begraafplaats, om te vormen tot een mindervalidenparkeerplaats zodat ook 
mindervalide bezoekers van de begraafplaats op korte afstand hun wagen kunnen parkeren; 

Overwegende dat deze parkeerplaats ook door andere mindervaliden mag ingenomen worden; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 
Artikel 2 – Een mindervalidenparkeerplaats wordt aangebracht ter hoogte van Bollewerpstraat 37, dichtbij de 

ingang van de begraafplaats. 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van het verkeersbord E9a met 
pictogram rolstoel en een onderbord type Xc met aanduiding 5m. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt en gemeld overeenkomstig het decreet over het 
Lokaal bestuur van 22 december 2017. 

WATER 
3.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv voor 

herinrichtingswerken aan het bufferbekken in de Bakkerstraat 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 
Overwegende dat op 1 juli 2018 Fluvius ontstaan is uit een fusie van de netbedrijven Eandis en 

Infrax; 
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Overwegende dat Fluvius System Operator cv voor het voorwerp van deze overeenkomst optreedt in 
naam van en voor rekening van Fluvius West; 

Overwegende dat Fluvius werken wenst uit te voeren aan het bufferbekken in de Bakkerstraat, 
namelijk het ontslibben en herprofileren van het bufferbekken naar een wadi en het afdichten van de 
bestaande riolering richting de Weversstraat; 

Overwegende dat de gemeente de bestaande inrichtingen en het groen rond het bufferbekken wil 
verwijderen en opnieuw wil inrichten als groenzone en speelzone rond de wadi; 

Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator CV om rioleringswerken uit te 

voeren aan het bufferbekken in de Bakkerstraat, namelijk het ontslibben en herprofileren van 
bufferbekken naar wadi en het afdichten van de bestaande riolering richting de Weversstraat 
wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
4.  Voorlopig vaststellen van het RUP KMO-zone Spoorweg 
Aangezien er fouten in het dossier werden vastgesteld en het bleek dat, na raadpleging van de betrokken 
grondgebruikers en eigenaars, de bezwaren over het uitvoeringsplan te fundamenteel waren, beslist de 
gemeenteraad unaniem tot uitstel van dit punt naar een volgende zitting. 

WONEN 
5.  Goedkeuren van de afbakening van het werkingsgebied voor de vorming van de 

toekomstige woonmaatschappij 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, in het bijzonder 
artikel 40 e.v.; 

Gelet op het decreet houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, zoals 
bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2021, waarbij een regelgevend kader met 
betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd; 

Gelet op het schrijven van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 
Erfgoed van 23 oktober 2020 en 18 maart 2021 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied 
in te dienen tegen 31 oktober 2021; 

Gelet op de diverse besprekingen tussen lokale besturen van de regio Midwest onderling en tussen de 
lokale besturen en de woonactoren op het niveau van de voorliggende werkingsgebieden; 

Gelet op de positieve evaluatie van de intergemeentelijke werkingen rond wonen, specifiek de 
Woondienst Regio Izegem, waarbij uit de ervaring en de concrete resultaten gebleken is dat deze 
samenwerking garant staat voor de uitvoering van een integraal lokaal woonbeleid; 

Gelet op bespreking van het voorstel tot afbakening van de werkingsgebieden van de toekomstige 
woonmaatschappijen in de Midwest tijdens het (boven)lokaal woonoverleg van 17 september 2021; 

Overwegende dat de Vlaamse Regering met de vorming van de woonmaatschappij de dienstverlening 
wenst te verhogen, de complementaire werking van het sociaal verhuurkantoor en de sociale 
huisvestingmaatschappij wenst te verenigen, de transparantie wenst te verhogen en de regierol van het 
lokaal bestuur wenst te doen primeren en de lokale betrokkenheid en zeggenschap te waarborgen; 

Overwegende dat de gemeente een integraal woonbeleid, met aandacht van alle aspecten van het 
duurzaam, lokaal sociaal woonbeleid nastreven; 

Overwegende dat de 17 gemeenten en steden uit de referentieregio Midwest een gezamenlijke 
regionale visie op de afbakening van werkingsgebieden voor 3 woonmaatschappijen formuleerden, met 
respect voor de autonomie van elke betrokken gemeente en rekening houdend met de morfologie van de 
gemeenten, de werking van de huidige woonactoren inclusief de spreiding van hun patrimonium en ook met 
de huidige intergemeentelijke samenwerkingen rond wonen. 
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Overwegende dat met het voorliggende voorstel van afbakening in de regio Midwest 3 
werkingsgebieden ontstaan, waarbij in het werkingsgebied met de gemeenten van de regio Roeselare-
Izegem, met name Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare 
en Staden 3.479 sociale huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en 735 woningen die op 
de private markt worden ingehuurd, de huidige SVK-woningen, gelegen zijn; 

Overwegende de opmerkingen en bedenkingen die bij deze regionale visie geformuleerd werden door 
de woon- en welzijnsactoren in het (boven)lokaal woonoverleg; 

Overwegende dat de regelgeving voorschrijft dat de gemeenten die samen het werkingsgebied 
vormen over minimaal 50% +1 van de stemrechten beschikken; dat de overige stemrechten (= max. 50%-
1) worden verdeeld over de publieke (Vlaams gewest, provincie) en private aandeelhouders; dat de 
gemeenten gevraagd worden om bij hun voorstel tot afbakening van de toekomstige woonmaatschappij ook 
reeds in te gaan op de verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen en dit op basis van 
objectieve criteria in functie van het sociaal woonbeleid; 

Op voorstel van het schepencollege, 
BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
12 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – Met de gemeente Ingelmunster wordt aangesloten bij het werkingsgebied van de toekomstige 

woonmaatschappij dat wordt gevormd samen met volgende gemeenten van de regio Roeselare-
Izegem, met name Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, 
Roeselare en Staden. 

Artikel 2 – De gemeente Ingelmunster gaat akkoord dat het aantal sociale huurwoningen en het aantal 
huishoudens zullen worden gehanteerd als objectieve criteria voor de stemrechtenverdeling 
tussen de betrokken gemeenten in de Algemene Vergadering en dit volgens de verhouding 50/50 
met die correctie dat per 10.000 huishoudens 1 punt extra wordt meegerekend. 
Dit voorstel van stemrechtenverdeling zal opgenomen worden in het aanvraagformulier. 

Artikel 3 – De deelname van de gemeente in de intergemeentelijke samenwerking wordt tijdens de lopende 
legislatuur behouden. 

Artikel 4 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de VMSW via woonmaatschappij@vmsw.be 
en een kopie aan DVV Midwest. 

Toegevoegde punten 

LEEFMILIEU 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

14 oktober 2021, met de vraag naar de resultaten van een geluidsmeting 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende toelicht. 
In 2018 heeft het schepencollege de vraag ontvangen of er een geluidswerend scherm kon worden 
gebouwd tussen de Ringlaan en de Europawijk, dit om de geluidsoverlast van het verkeer op de Ringlaan te 
beperken voor de bewoners. 
De gemeente kan met wegbeheerder AWV een overeenkomst sluiten voor het bouwen van een 
geluidswerend scherm waarbij de kosten verdeeld worden aan de hand van het gemeten geluidsniveau van 
het verkeer. Concreet gaat dat als volgt. Wanneer het maximaal geluidsniveau minstens 80 dB(A) bedraagt 
ter hoogte van de woning met het meeste overlast, betaalt de gemeente niet mee in de bouwkosten van het 
geluidswerend scherm. Wanneer datzelfde geluidsniveau tussen de 65 dB(A) en de 80 dB(A) ligt, worden de 
kosten verdeeld onder de gemeente en AWV. Wanneer tenslotte het maximaal geluidsniveau lager is dan 65 
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dB(A), dan betaalt de gemeente de volledige bouwkost, indien die zou beslissen om een geluidsscherm te 
bouwen. Om het maximaal geluidsniveau te bepalen dient een meting uitgevoerd te worden. 
Op vraag van toenmalig schepen Enigo Vandendriessche diende de gemeente een aanvraag in bij AWV voor 
een geluidsmeting. De meting heeft maar liefst 3 jaar op zich laten wachten, maar eind april dit jaar kregen 
we toch het bericht dat er een meting werd uitgevoerd. 
Daarover volgende vragen. 
1. Op welk moment werd de meting uitgevoerd? Graag de datum en het uur. 
2. Welke resultaten leverde deze meting op? 
3. Welke conclusies trekt het schepencollege uit deze resultaten? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Jan Rosseel, schepen, die het volgende antwoordt. 
Naar aanleiding van uw punt vandaag hebben we het Agentschap Wegen en Verkeer gecontacteerd met uw 
vragen. 
Door het agentschap werd nagelaten om onze diensten te informeren over de metingen. Evenmin werden 
wij geïnformeerd over de resultaten van de metingen. We hebben hierover ons ongenoegen geuit aan het 
agentschap. Wij betreuren dat er geen betere communicatie was. 
De metingen zelf werden uitgevoerd op 28 april 2021 maar evenwel met een eerder weinig voorkomende 
windrichting (NO). De metingen flirten met de grens van 65 dB. Of de metingen de grens van 65dB zou 
halen bij de meest voorkomende windrichting (W of ZW) is niet duidelijk. 
Aangezien de resultaten van de metingen ons pas een ruime week geleden werden bezorgd, hebben wij 
deze nog niet kunnen bespreken met het agentschap. Wij willen met het agentschap bekijken of, gelet op de 
meest voorkomende windrichting en gelet op de recente groenaanplant, het nodig is om bijkomende 
maatregelen te nemen. 
Er werden ondertussen enkele data om samen te zitten voorgesteld aan het agentschap. We hopen dit heel 
binnenkort te kunnen organiseren. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

14 oktober 2021, met een vraag in verband met de site Aviflora 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende toelicht. 
In 2020 stelde de intergemeentelijke handhavingsambtenaar vast dat de ophoging van de site van Aviflora 
niet conform de verleende vergunning werd uitgevoerd. De aanvrager van de vergunning werd hiervan op 
de hoogte gesteld met de vraag om de grond terug af te graven. “Indien dit niet vrijwillig uitgevoerd wordt, 
zal een proces-verbaal opgemaakt worden en zal de afgraving van het terrein opgelegd worden via een 
bestuurlijke maatregel,” aldus de handhavingsambtenaar in een e-mail van 5 januari. 
Volgens onze informatie is dit tot op vandaag niet gebeurd. Graag een stand van zaken van dit dossier. 
1. Werd er ondertussen een PV opgemaakt? 
2. Werd er effectief een bestuurlijke maatregel opgelegd? Zo ja, tegen wanneer moet de grond terug 
afgegraven worden? 
3. Welke stappen worden nog ondernomen om deze illegale ophoging te laten herstellen en tegen wanneer? 
4. Wat zijn de meest recente evoluties op die site? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 
Ter inleiding even de chronologie van de feiten: 

29/10/2018 Omgevingsvergunning voor afbraak en nivelleren terreinen site Aviflora 

05/06/2020 Verbalisant gaat ter plaatse en stelt vast dat terrein niet volgens vergunning werd 
opgehoogd 

08/06/2020 Verbalisant vraagt aan eigenaar om plan op te laten maken door landmeter zodat 
kan vastgesteld worden hoeveel de werken afwijken van de vergunning. Er wordt 
een termijn van 3 maand voorgesteld 
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10/12/2020 Opnieuw contact met overtreder door verbalisant met vraag naar opmetingsplan en 
regularisatie 

18/02/2021 Opmaak proces-verbaal bij gebrek aan regularisatiedossier lasten de eigenaar, de 
architect en de grondwerker 

29/03/2021 Nieuwe eigenaar van de site – Mahlito 

10/05/2021 Aanmaning naar nieuwe eigenaar Mahlito 

Mei/juni 2021 Terrein opnieuw verkocht aan ander eigenaar Frederik Verhelst. Hem in kennis 
gesteld van die ophoging 

Sept/okt 2021 Overleg met nieuwe eigenaars omtrent invulling als padelcomplex 

Bij het laatste overleg vorige week dinsdag hebben we opnieuw duidelijk gesteld dat het grondverzet een 
probleem is én blijft. 
De eigenaar engageert zich om tegen nieuwjaar een vergunningsaanvraag in te dienen voor het 
padelcomplex. De onterechte ophoging zal hierin rechtgezet worden. 
Aangezien wij dit toch wel bijzonder project voor Ingelmunster kansen willen geven, gaan we akkoord om 
die ophoging mee te nemen in hun bouwdossier. Wanneer dit niet of onvoldoende gebeurt, volgt een 
herstelvordering. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
T3. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, per brief van 14 

oktober 2021, over de verkoop van eigendommen gelegen in de Izegemstraat 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Evy Becquart, raadslid, die het volgende toelicht. 
Het betreft de verkoop van de boerderij en bijhorende site in de lzegemstraat 102. 
De boerderij en de landerijen zijn grotendeels gelegen in woonuitbreidingsgebied. Een groot deel van de site 
vormt een langgerekte, natuurlijke buffer tussen, enerzijds, de huizenrij aan de kant van de lzegemstraat en 
de spoorweg en het kanaal, anderzijds. 
Het zou bijzonder jammer zijn mocht dit mooi stuk natuur verdwijnen. 
Vandaar mijn dubbele vraag: 
1. Wat zijn de toekomstmogelijkheden van de site? 
2. Hoe ziet het college van burgemeester en schepenen hier mee om te gaan? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 
Het klopt inderdaad dat de hoeve en de bijhorende landerijen te koop staan. Het betreft een uitzonderlijke 
site, vrij uniek in Ingelmunster onder andere door zijn uitgestrektheid. 
Intussen zijn verschillende geïnteresseerde partijen al komen informeren bij de diensten. Er is ook contact 
geweest met de verkopende notaris Van Gampelaere en iemand van de familie. Volgens de website van de 
notaris kunnen potentiële kopers nog bieden tot en met komende vrijdag. 
Wat kan en mag er nu in die woonuitbreidingsgebieden? 
Aan de geïnteresseerden, de familie en de notaris hebben wij telkens dezelfde boodschap meegegeven: 
1.  Door de ligging van de hoeve in het woonuitbreidingsgebied wordt, wat de hoeve zelf betreft, de 

wetgeving van zonevreemde constructies toegepast. Dit wil zeggen dat de hoeve kan verbouwd, 
herbouwd of uitgebreid worden tot een maximaal totaal volume van 1.000m³. De bijgebouwen die 
verkrot zijn, kunnen niet heropgericht worden. Doordat de hoeve geregistreerd staat op de inventaris 
bouwkundig erfgoed is sloop en herbouw van het woongedeelte mogelijk indien wordt gemotiveerd dat 
de erfgoedwaarden niet meer aanwezig zijn of zodanig aangetast zijn dat er geen sprake meer is van de 
erfgoedwaarden. 
De gemeente is hierbij van mening (indien er wordt aangetoond dat de erfgoedwaarden niet meer 
aanwezig zijn) dat de herbouw van deze zonevreemde gebouwen op een andere locatie kan staan, zoals 
dichter bij de Izegemstraat, verder van de spoorweg en mits motivatie. Enkel op deze manier zou er een 
alleenstaande woning kunnen gebouwd worden op het perceel 234N. 
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2.  Wat betreft de overige percelen die zich bevinden in het woonuitbreidingsgebied 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd opgenomen dat deze gronden worden gereserveerd 
voor wonen op langere termijn. De gemeente is op heden echter tegenstander om deze open ruimte te 
laten ontwikkelen zolang er nog voldoende bouwgronden aanwezig zijn binnen in de kern van de 
gemeente. 
In het RUP Ringlaan-Bruggestraat is eveneens een dergelijke woonzone op lange termijn aangeduid. 
Deze zone in het RUP Ringlaan-Bruggestraat krijgt voorrang om te kunnen ontwikkelen. Het standpunt 
van de gemeente is dus om dit open gebied niet te laten ontwikkelen om zodoende deze schaarse open 
ruimte te behouden. Deze gronden samen met de gronden aan de overzijde van het kanaal vormen 
samen een wezenlijke groenstructuur binnen het regionaalstedelijk gebied Roeselare. 

In 2017 werd door minister Schauvlieghe een bevraging gedaan naar aanleiding van de voorbereiding van 
een positieve en negatieve lijst voor de woonreservegebieden. Naar aanleiding van deze bevraging heeft de 
gemeente beslist om voor te stellen om het betrokken woonuitbreidingsgebied aan de Izegemstraat niet te 
behouden als woonuitbreiding, maar wel als open ruimte. 
Na het ontslag van de minister en met het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering is hier geen gevolg 
aan gekomen. De gemeente blijft wel bij haar vraag en standpunt. 
Intussen zijn we ook in overleg met de provincie. Voor hun project van de aanleg van nieuw ambachtelijke 
zones, zijn ze op zoek naar grondcompensaties. We hebben aangeboden om deze gronden mee in de 
operatie te betrekken. Concreet betekent dit dan een schrapping van de woonuitbreiding zodat er op een 
andere plaats in West-Vlaanderen ambachtelijke zone kan bijkomen waar er nood is. Ook deze behandeling 
is hangende. 
Kort samengevat: 
Ingelmunster heeft een negatieve netto woonprogrammatie. Door diverse bestaande en geplande 
reconversieprojecten is er nog een voldoende aanbod aanwezig aan bouwgronden en is het aangewezen om 
deze open ruimte te vrijwaren. 
Daarenboven is er de fysische toestand van de gronden. Deze zijn eerder drassig en daardoor minder 
geschikt voor een ontwikkeling. 
Ik kan hier dus vandaag op deze gemeenteraad heel formeel bevestigen wat ook tegen alle 
geïnteresseerden, de notaris en de familie is gezegd. In de gemeente zal geen partner gevonden worden 
voor de ontwikkeling van de projectgrond. En we zijn hiervoor bereid om alle mogelijke rechtsmiddelen uit te 
putten en rekenen hiervoor ook op de steun van de andere fracties in deze gemeenteraad. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Bart 
Buyse, raadslid, waarom er asfalt werd gebruikt op de nieuwe rotonde en geen beton. 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat hij dezelfde vraag al heeft gesteld aan AWV. Zij antwoordden dat dit 
geen verschil zal maken voor de kwaliteit van de wegverharding. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Enigo 
Vandendriessche, raadslid, waar het aangepast reglement voor de geveltuintjes blijft. 
Jean Pierre Deven, schepen, antwoordt dat dit in opmaak is, maar de raad van oktober niet gehaald heeft. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Enigo 
Vandendriessche, raadslid, of het klopt dat de gemeente een voorkooprecht heeft op de site Bekaert en dit, 
in voorkomend geval, wil toepassen. Wat is de visie van de gemeente over deze site. 
Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat de Bekaert-site (een industriegebied van 8,2 ha) in de jaren 70 
door de firma Bekaert werd verworven in het kader van de wet op de economische expansie. Subsidies van 
de staat zorgden ervoor dat industriegronden met subsidies konden worden verworven en ingericht, in dit 
geval door de WIR, rechtsvoorganger van de WVI. Op terreinen die onder dit stelsel werden ontwikkeld rust 
er een recht van wederinkoop. Dit betekent dat de WVI deze gronden kan terugkopen tegen geactualiseerde 
prijzen. Echter zijn dit prijzen zonder speculatieve waarde, onder de huidige marktprijs. 
De firma Bekaert betwist dit nu en heeft inmiddels een verkoopsprocedure gestart die in een ver gevorderd 
stadium zou zijn. De WVI, op vraag van de gemeente, onderzoekt nu of er effectief sprake is van de 
miskenning van het recht van wederinkoop. 
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De zitting werd afgerond om 20.55 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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 burgemeester 
19 oktober 2021 

Beslissing 
 
 

 

GEZONDHEID 

Besluit tot het verdagen van de raden van 19 oktober 2021 naar 26 oktober 2021 
De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 28; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 134,§1 en 135, § 2; 
Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134 §1 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet 

een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de gemeenteraad; 
Gelet op het feit dat een lid van het college van burgemeester en schepenen, op 18 oktober 2021 een 

positieve coronatest aflegde; 
Overwegende dat de betrokken schepen voorafgaandelijk had deelgenomen aan de zitting van het college 

van burgemeester en schepenen op 18 oktober 2021; 
Overwegende dat alle aanwezigen op de zitting van het schepencollege daarom, minstens, als laagrisico-

contact beschouwd moeten worden; 
Overwegende dat de tijd te kort is om de raden op digitale wijze in te richten; 
Overwegende dat uit redenen van voorzorg de zitting van de raden op 19 oktober 2021 wordt geannuleerd 

en verdaagd naar 26 oktober 2021; 
Overwegende dat, in functie van de ontwikkelingen in de komende dagen met betrekking tot eventuele 

bijkomende besmettingen, zal beslist worden of de raden fysiek of digitaal zullen worden georganiseerd op 26 
oktober 2021; 

Om deze redenen; 
BESLUIT:  
Artikel 1 – De raden van 19 oktober 2021 worden verdaagd naar 26 oktober 2021. 
 
Ingelmunster, 19 oktober 2021 
De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 
Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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 burgemeester 
25 oktober 2021 

Beslissing 
 
 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

Besluit tot het organiseren van de raden van 26 oktober 2021 in digitale zitting 
De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, §2 en 135, §2 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 

december 2017, artikel 28 § 1, 2°; 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID19 te beperken en latere wijzigingen; 
Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134, §1 en 135, §2 van de nieuwe 

gemeentewet een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de 
gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen een positieve 
coronatest aflegden, waardoor zij zich in quarantaine bevinden; 

Overwegende dat, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken, 
het, gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk is om geen fysieke bijeenkomst van de raden te laten 
doorgaan; 

Overwegende dat de nodige maatregelen werden genomen om, in overeenstemming met de richtlijnen van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur, de raden in digitale zitting te laten plaatsvinden; 

Overwegende dat de zittingen openbaar zullen verlopen via een audiovisuele livestream; 
Overwegende dat er geen geheime stemming is voorzien; 
Om deze redenen; 

BESLUIT:  
Artikel 1 – De raden van 26 oktober 2021 zullen doorgaan in digitale zitting. 
 
Ingelmunster, 19 oktober 2021 
De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 
Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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TUSSEN:  Fluvius System Operator cv | Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle | 

www.fluvius.be | Fluvius is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de 
netbedrijven Eandis en Infrax | T 078 35 30 20  | BTW BE 0477 445 084 | RPR 
Gent, afdeling Gent | IBAN BE17 0910 1713 9121, en hierbij 
vertegenwoordigd door de heer Frank Vanbrabant, CEO Fluvius en de heer 
Jean Pierre Hollevoet, Directeur Netbeheer en hierna genoemd Fluvius. 

 
 
EN:   Het gemeentebestuur van de gemeente Ingelmunster 

vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreedt de heer Kurt Windels, burgemeester, en de heer IR. Dominik 
Ronse, Algemeen Directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad / het College van Burgemeester en Schepenen van ……………… 
en hierna genoemd “de gemeente Ingelmunster”. 

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2016. 

Overwegende dat Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij in naam en voor 
rekening van o.a. Fluvius West  op wiens naam de zakelijke rechten aangaande de 
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd, 
 
Aangezien Fluvius de volgende werken wenst uit te voeren: 
rioleringswerken Bufferbekken Bakkerstraat 
Ontslibben en herprofileren bufferbekken naar wadi, afdichten bestaande riolering richting 
Weversstraat 

Aangezien de gemeente Ingelmunster de volgende werken wenst uit te voeren: Verwijderen 
bestaande inrichtingen/groen rond bufferbekken en opnieuw inrichten 
groenzone/speelzone rond wadi 

 

Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Fluvius West. 
 
Aangezien de gemeente Ingelmunster 
voor deze werken geen beroep wenst te doen op toelage in uitvoering van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van 
openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 
waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen. 

Bij eventuele opname van het project op het subsidiëringsprogramma en voorzover de 
procedure van dit besluit dit toelaat, kan het door de gemeente Ingelmunster 
onderschreven engagement worden herroepen. In voorkomend geval komt Hoofdstuk 2 van 
deze samenwerkingsovereenkomst te vervallen. 
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Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de 
verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd.  

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

ARTIKEL 1. 

Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 
hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en Fluvius aan te duiden 
om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde 
opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. 

 

HOOFDSTUK 1  
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf- 
en werkbreedte van de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren 
en/of een meerwaarde wenst te creëren.) 
 
ARTIKEL 2. 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur voor de hierna volgende opdrachten van diensten de gunningprocedure uit, maakt 
het gunningverslag op en wijst de opdracht toe.  

Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de gunning 
van de opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de 
gemeente Ingelmunster heeft ingestemd met het gunningvoorstel en een document heeft 
overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van haar 
deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft 
voorzien. 

In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de maand nadat zij 
hierom werd verzocht. 

§1.Fluvius organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de 
gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe.  

Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. Beide partijen nemen tegenover Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen 
die zij ter zake in het bestek laten inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken die tijdens 
de uitvoering van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken en verband houden met de 
uitvoering van de werken te hunnen laste. 

De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig 
verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de 
ramingen of de eindafrekening van de gezamenlijke werken. 
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§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–ontwerp aan die tijdens de fase van 
het ontwerp van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator–ontwerp zijn opdracht, samenhangend 
met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat 
hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. De dienstverlener aan wie 
de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur contractueel worden verplicht. 

De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van Fluvius als opdrachtgevend bestuur. 

Fluvius ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan (VPG), het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken 
door de veiligheidscoördinator–ontwerp wordt overgemaakt aan alle partijen. 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen 
de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van 
goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.10.2006, het 
VLAREBO besluit van 01.06.2012 en de codes van goede praktijk van 01.08.2008 stelt Fluvius 
als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringdeskundige aan voor het opstellen van het 
technisch verslag. Fluvius staat als opdrachtgevend bestuur in voor het conform verklaren 
van het technisch verslag.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie 
conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 

De kost van de opdracht van de bodemsaneringdeskundige, het conformverklaren, de extra 
gerelateerde prestaties door het studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen de 
partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet van elk der partijen in de 
gezamenlijke werken. 
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–verwezenlijking aan die tijdens de 
fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te 
allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 
werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie 
de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur worden verplicht. 
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Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van Fluvius als opdrachtgevend bestuur. 

Fluvius ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 
betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan 
alle partijen wordt overgemaakt. 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–verwezenlijking wordt evenredig verdeeld 
tussen de partijen op basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
 
§5 TRACIMAT-REGELGEVING (sloopopvolging) 

 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.3.5. Vlarema zal het opdrachtgevend bestuur 
een sloopopvolgingsplan opmaken door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten 
deskundige en conform laten verklaren door een erkende sloopbeheerorganisatie.  

In voorkomend geval zal het opdrachtgevend bestuur hiervoor een aparte overeenkomst 
afsluiten.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het conform verklaarde sloopovolgingsplan toe aan het 
bestek. 

De studiekosten voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan worden verdeeld a rato van 
ieders aandeel in de wegenis, gebaseerd op enerzijds de ontwerpraming van de 
wegeniswerken en anderzijds de forfait wegherstel ten laste van Fluvius.  
 
§6. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig 
zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste. Desgevallend worden de 
vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
ARTIKEL 3. 

De werken ten laste van Fluvius en deze ten laste van de gemeente Ingelmunster worden in 
de, bij het bestek horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het 
voorwerp uit van afzonderlijke, door de aannemer op te stellen, vorderingsstaten. In artikel 
95 van het K.B.14.01.2013 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek, zal 
de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
ARTIKEL 4. 
 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur voor de opdracht van werken de gunningprocedure uit, staat in voor de opening der 
inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht van werken toe. Aangezien 
de opdracht van werken één ondeelbaar geheel vormt worden de gezamenlijke werken 
toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale opdracht van werken. 

Fluvius als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 
gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente Ingelmunster heeft ingestemd 
met het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
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voorbehoud akkoord gaat met de gunning van het gedeelte der werken te haren laste en dat 
zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 

Desnoods verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente 
Ingelmunster. In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de twee 
maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de 
partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste 
worden gelegd. 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 

Als opdrachtgevend bestuur verzoekt Fluvius de aannemer de borgtocht te stellen. Deze 
heeft betrekking op de totaliteit der werken. Fluvius kan als opdrachtgevend bestuur beslag 
leggen op de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele 
van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort is geschoten en dit in verhouding tot 
de werkelijke kostprijs van de werken. 
 
ARTIKEL 6. – Leiding der werken. 

Als opdrachtgevend bestuur duidt Fluvius de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 
neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle 
werken, wie ze ook ten laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal 
van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering 
der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 
verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor 
te stellen, enz. 

Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de 
belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn 
deze adviezen bindend. 

De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte 
vooruitgang der werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, 
ook het financiële aangaande hun verleende adviezen. 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken. 

Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel 
der werken. 

 
ARTIKEL 8. 

Indien Fluvius als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van 
de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van de gemeente Ingelmunster 
noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de 
gemeente Ingelmunster bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
ARTIKEL 9. 

Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur, verbindt de gemeente Ingelmunster zich ertoe om, met betrekking tot de werken te 
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haren laste, Fluvius als opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen 
vrijwillig tussen te komen. Fluvius verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten 
behoeve van de gerechtelijke procedure. 

In geval de aansprakelijkheid van beide partijen bewezen wordt in het kader van een geschil 
en beide partijen gehouden worden de schade aan een derde te vergoeden, zullen de 
partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk van 
der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid op basis van dit aandeel. Ingeval een gerechtelijke procedure opgestart 
wordt tegen één van de partijen, zal de andere partij, op eenvoudig verzoek van de 
eerstgenoemde partij, vrijwillig tussenkomen in het hangende geschil. 
 
ARTIKEL 10. 

De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van Fluvius 
en deels voor rekening van de gemeente Ingelmunster. Alle partijen beschikken over 10 
kalenderdagen om de betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te 
verbeteren. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze alleen in 
voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere schadevergoedingen en zal de 
ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 

§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 

§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking afzonderlijke 
facturen op.  

§3 Per partij maakt de bodemsaneringdeskundige afzonderlijke facturen op.  

§4 Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op voor de opmaak van het 
sloopopvolgingsplan incl. de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een 
erkende sloopbeheerorganisatie. 

§5. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en 
facturen op. De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het 
opdrachtgevend bestuur met kopie aan de leidend ambtenaar. 

Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en 
kopieën van de vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor 

• het deel ten laste van Fluvius bij Fluvius 
• het deel ten laste van de gemeente Ingelmunster bij de gemeente Ingelmunster 

Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 
kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. De al dan 
niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leidend ambtenaar. 

Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde 
betalingsaanvragen en vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste 
een verzoek tot facturatie.  

Fluvius en de gemeente Ingelmunster zullen instaan voor de betaling van de aannemer 
binnen de termijn voorzien in artikel 95 van het K.B. 14.01.2013 
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ARTIKEL 11. – Boetes en kortingen wegens minwaarde. 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel van de opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de 
betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens 
minwaarde, die niet toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de desbetreffende opdracht, 
worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen verdeeld over 
de partijen. 
 
ARTIKEL 12. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve 
oplevering verleend voor de gehele aanneming.  

Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden 
alle partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen 
de mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en 
desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 
6. 

De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De 
processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. 

 

De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. 
 
ARTIKEL 13. – Waarborgperiode. 

Tijdens de waarborgperiode zal de gemeente Ingelmunster aan Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur 
rapporteren. Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer contact 
opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 

 

HOOFDSTUK 2 

(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van 
de gemeente/stad geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 
waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen.) 
 
ARTIKEL 14.  

De gemeente Ingelmunster komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en 
verbetering van openbare riolen a rato van 75 % van de kosten (exclusief BTW) bepaald in 
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uitvoering van artikel 1, 5° van het hierboven vernoemde besluit van de Vlaamse regering 
van 1 februari 2002. 

De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk 
deel vermeld.  
 
ARTIKEL 15. 

Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de werken 
slechts betekenen nadat de gemeente Ingelmunster heeft ingestemd met het 
gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare riolering en 
hiervoor de nodige financiële middelen heeft voorzien. 

Desnoods verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente 
Ingelmunster. In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de twee 
maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor 
de vertraging, de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 16. 

De gemeente Ingelmunster wordt uitgenodigd op de voorlopige oplevering van de werken. 
Na aanvaarding van deze oplevering maakt Fluvius op basis van de eindafrekening een 
debetnota voor betaling over aan de gemeente Ingelmunster. 

Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, 
betaalt de gemeente Ingelmunster het verschuldigde bedrag. 

Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend.  
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Opgemaakt in tweevoud te Kortrijk op 08/09/2021 
 
Voor de gemeente Ingelmunster, 
 
 
 
 
 
 
IR. Dominik Ronse       Kurt Windels 
Algemeen Directeur       Burgemeester 
 
 
 
 
Voor Fluvius System Operator cv, 
 
 
 
 
 
 
Frank Vanbrabant,       Jean Pierre Hollevoet 
CEO Fluvius        Directeur Netbeheer 
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Handtekening(en)  
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