
Gemeenteraad 
Zitting van 22 maart 2022 

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, Liesbeth Holvoet: 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. Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 13 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het ontslag als raadslid door mevrouw Sandy PRIEM in zitting van de gemeenteraad van 15 

februari 2022, waarvan akte werd genomen door de gemeenteraad in dezelfde zitting; 
Gelet op artikel 14 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat op te 

nemen; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 (sp.a+): 
VAN DE PUTTE Rudy 
Overwegende dat de heer Rudy Van de Putte verklaart af te zien van het mandaat; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als volgende opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 
(sp.a+): 

SOENENS Jens 
Overwegende dat de heer Jens Soenens, overeenkomstig artikel 10, 7° van het decreet over het 

lokaal bestuur geen deel van de raden kan uitmaken als zoon van een zetelend raadslid; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als volgende opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 
(sp.a+): 

QUAEGEBEUR Dieter 
Overwegende dat de heer Dieter Quaegebeur verklaart af te zien van het mandaat; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als volgende opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 
(sp.a+): 

DECLERCQ Veerle 
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Overwegende dat mevrouw Veerle Declercq verklaart af te zien van het mandaat; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als volgende opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 
(sp.a+): 

ALALLAOUI Nadir 
Overwegende dat de heer Nadir Alallaoui verklaart af te zien van het mandaat; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als volgende opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 
(sp.a+): 

HOLVOET Liesbeth 
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 waardoor deze 

verkiezing geldig werd verklaard; 
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; dat 

hiervan proces-verbaal werd opgesteld; 
Overwegende dat de in artikel 6, §3 van het Decreet over het Lokaal bestuur voorgeschreven eed “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen opvolger werd 
afgelegd in handen van de heer Steven DE MAESSCHALCK, Voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 
gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 
NEEMT AKTE 
van deze eedaflegging, de aanstelling en de rangorde van de raadsleden en gaat over tot de dagorde. 
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2. 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 

INFRASTRUCTUREN 
3. Voorlopig vaststellen van een rooilijnplan
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het Decreet lokaal bestuur;  
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen; 
Gelet op de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019093824, goedgekeurd door het college 

van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2019, tot het uitvoeren van infrastructuurwerken ten 
behoeve van de aanleg van een ecologisch voetpad die de Beukendreef verbindt met de Waterstraat; 

Overwegende dat in uitvoering van het Decreet houdende de gemeentewegen een ontwerp van 
rooilijnplan werd opgemaakt; 

Gelet op het toegevoegde ontwerpplan met dossiernummer 18.52G, opgemaakt door Infrabureau 
Demey op 28 juni 2021; 

Overwegende dat het ontwerp van het rooilijnplan overeenstemt met de huidige situatie op het 
terrein; 

Overwegende dat wordt voorgesteld het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van het rooilijnplan ‘Ecologisch wandelpad Mandelmeersen’ voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2 – Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht geven om een openbaar onderzoek 

te houden. 

ECONOMIE 
4. Goedkeuren van de engagementsverklaring inzake het detailhandelsbeleid voor 2022-2025
De GEMEENTERAAD,

Gelet op de bepalingen van artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de schaalvoordelen die geboden worden door een samenwerking met de Provincie West-

Vlaanderen en de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) voor de ondersteuning van een 
bloeiend detailhandelsbeleid; 

Overwegende dat de engagementsverklaring dient om het engagement te bevestigen en een morele 
verbintenis vormt tussen OC West en het gemeentebestuur; 

Gelet op het voorstel van engagementsverklaring; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 
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BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De engagementsverklaring met het OC West wordt goedgekeurd voor de periode 2022-2025. 

De overeenkomst wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Vervolg zitting van 22 maart 2022

22 maart 2022 - blz. 6/34



 

_________________________________________________________________________________________________________________   
-ONDERNEMERSCENTRA WEST-VLAANDEREN | LEIESTRAAT 22, 8500 KORTRIJK  T:056 28 09 00 | INFO@OCWEST.BE | WWW.OCWEST.BE 

 

Engagementsverklaring deelname handelaarsacties OC West 

 

Gemeentebestuur: ………………………………………………….……………………………….. 

Adres: ………………………………………………………….……………………………………………. 

Contactpersoon handelaarsacties: …….………………………………………………………. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft kennis genomen van de geplande 
handelaarsacties van OC West en onderschrijft onderhavige engagementsverklaring voor de 
ondersteuning hiervan.  
Deze verklaring dient om het engagement te bevestigen, zij het niet juridisch bindend. Het betreft 
een morele verbintenis tussen OC West en onderschrijvend gemeentebestuur. Deze 
engagementsverklaring loopt van 2022 tot en met 2025. 

In deze engagementsverklaring wordt overeengekomen dat:  

1. De gemeente werkt actief mee aan de handelaarsacties van OC West die relevant zijn voor 
het onderschrijvend gemeentebestuur; 

2. De deelnemende gemeente mag vermeld worden met naam en foto’s op website, 
nieuwsbrieven, artikels, sociale media, … gelinkt aan de handelaarsacties van OC West 
 

Datum: 21-2-2022 

Voor: …………………………………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………………. 

Functie: ……………………………………………………………….. 

Handtekening:  
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RUIMTELIJKE ORDENING 
5.  Voorlopig vaststellen van een nieuw straatnaam 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2019087903 voor het verkavelen 

van gronden in 8 loten en bijhorende wegenisaanleg en uitrustingswerken; 
Overwegende dat de afbraakwerken zijn gestart om deze verkaveling te kunnen realiseren en hierdoor 

uitvoering wordt gegeven aan de verkavelingsvergunning; 
Overwegende dat de nieuwe wegenis van deze verkaveling aansluit op de Hendrik Consciencestraat; 
Overwegende dat deze verkaveling gelegen is in de nabijheid van het klooster van de congregatie 

‘Zusters van Maria’, gelegen op de hoek Hendrik Consciencestraat en Brigandsstraat; 
Overwegende dat pastoor Pieter Jacobus Dufort in 1769 de stichter was van de congregatie ‘Zusters 

van Maria’; 
Overwegende dat de straatnaam ‘Pastoor Dufortstraat’ wordt voorgesteld; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De voorgestelde straatnaam ‘Pastoor Dufortstraat’ voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2 – Deze beslissing ter advies voor te leggen aan de Gemeentelijke Culturele Raad. 
Artikel 3 – De voorgestelde straatnaamkeuze te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. 
Artikel 4 – Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken overeenkomstig de bepalingen in het 

decreet van 28 januari 1977, en latere wijzigingen. 

PATRIMONIUM 
6.  Goedkeuren van een bovengebruiksvergunning voor percelen langs de ingeschreven 

waterloop L.7.16 - Bruinbeek 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende goedkeuring van de 
bovengebruiksvergunning voor percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 

Overwegende dat een bovengebruiksvergunning wordt aangevraagd voor een perceel langs de 
ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek; 

Overwegende dat het over een oppervlakte van 56 ca gaat; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Een bovengebruiksvergunning voor een perceel gelegen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 

Bruinbeek toe te kennen tegen een éénmalige vergoeding van 6,20 euro per m². 
7.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de verkoop van een onroerend goed 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte verkoop onroerend goed; 
Overwegende dat het een stuk grond betreft met een gemeten oppervlakte van 52 ca, gelegen langs 

de Meulebekestraat, te nemen uit openbaar domein, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger, sectie B perceel zonder kadastraal nummer – gelegen/ palende aan de percelen 299V2, 
300L en 1726K en met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B1740A; 

Vervolg zitting van 22 maart 2022

22 maart 2022 - blz. 8/34



Overwegende dat dit goed staat afgebeeld als lot 1 deel van O.D. Meulebekestraat op het 
opmetingsplan met referentie 21.67, opgemaakt op 23 september 2021 door BVBA Landmeterkantoor 
Carlier; 

Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor de prijs van 2.500,00 euro; 
Overwegende dat alle kosten van de akte voor rekening zijn van de verkrijger; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte verkoop onroerend goed van volgende onroerende goederen door de 

gemeente Ingelmunster, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

B Zonder nummer 52 ca 
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AKTE VERKOOP ONROEREND GOED 
 
Op $    tweeduizend tweeëntwintig, zijn voor mij, $, 
Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties,  optredend 
als authentificerende derde, krachtens: 
a.  Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 
januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen  
werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke 
verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 
gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; 
b.  Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging tot aanwijzing 
van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van de werkwijze van 
het decreet van 19 december 2014; 
c.  Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 
2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 
Zijn verschenen: 
1) De gemeente INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, ondernemingsnummer 
0207.485.473, hier vertegenwoordigd door: 

- De heer Steven De Maesschalck, met woonplaats te 
Izegemstraat 6, 8770 Ingelmunster, handelend in de hoedanigheid van 
voorzitter van de Gemeenteraad. 

- De heer Dominik Ronse, met woonplaats te Kweekstraat 12, 
8770 Ingelmunster, handelend in de hoedanigheid van Algemeen 
Directeur. 
Hier optredende ter uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van $ 
waarvan een eensluidend uittreksel hieraan gehecht zal blijven, en die 
de ondergetekende Vlaamse commissaris bevestigen dat dit besluit 
uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waarbinnen het 
door de toezichthoudende overheden kan worden vernietigd. 

     Hierna verder genoemd "de overdrager". 
2)  De heer LIPS-D'HOORE Bart André, geboren te Deinze op 4 
november 1976, (rijksregisternummer 76.11.04-277.15), en zijn 
echtgenote mevrouw DECLERCQ Cinthy Claire Carmen, geboren te 
Izegem op 29 april 1978, (rijksregisternummer 78.04.29-218.93), samen 
wonende te 8770 Ingelmunster, Meulebekestraat 123.  
Zij verklaren gehuwd te zijn te Ingelmunster op 27 juli 2001 onder het 
wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris 
Godelieve MONBALLYU te Pittem op 9 juli 2001.  

 
 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 13682-001  
Repertoriumnr.: 
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Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring 
aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.   
             Hierna verder genoemd "de verkrijger". 

VERKOOP 
De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen 
de hierna vermelde voorwaarden, aan de verkrijger die aanvaardt: 

AANDUIDING VAN HET GOED 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER (36007) 
Een perceeltje grond met een gemeten oppervlakte van tweeënvijftig 
centiare (52ca), met (eventuele) aanhorigheden op en met grond, 
gelegen langs de Meulebekestraat, te nemen uit het openbaar domein, 
gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie 
B  perceel zonder kadastraal nummer – gelegen / palende aan de 
percelen 299 V 2 P0000,  300 L P0000 en 1726 K P0000, en met  
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 1740 A P0000.  
Hierna genoemd “het goed”. 
Plan 
Dit goed staat afgebeeld (in gele kleur omlijnd en begrensd op het plan 
door de punten P1, P2, P3, P4 en P5) als lot 1 deel van O.D. 
Meulebekestraat op het opmetingsplan met referentie dossiernummer 
21.67, opgemaakt op 23 september 2021 door Ruben Carlier  van 
BVBA LANDMETERKANTOOR CARLIER, plan waarvan de partijen 
verklaren kennis te hebben genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 3.30 § 3 Burgerlijk Wetboek. 
Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 
referte 36007-10795.  
Dit plan en de referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
De overdrager verklaart eigenaar te zijn van het hierboven beschreven 
onroerend goed, om het te hebben verkregen ingevolge een titel van 
meer dan dertig jaar geleden. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 

VOORWAARDEN 
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen voor vrij, zuiver en niet bezwaard met 
enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of bezwarende overschrijvingen 
en andere bezwarende kantmeldingen.  
Pandwet 
Na ingelicht te zijn geweest door de instrumenterende ambtenaar over 
de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart de overdrager dat: 
- er zich in of op het verkochte goed geen roerende goederen bevinden 
die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zijn met een 
pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud; 
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- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het verkochte goed, 
die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding of 
vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens gebreken 
aan de grond of aan de ondergrond (dit alles onverminderd hetgeen 
hierna vermeld onder de rubriek "Bodemdecreet"), noch wegens 
afwijking in de hoger aangeduide oppervlakte. Elk verschil tussen deze 
oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één twintigste, zal ten 
voordele of ten nadele van de verkrijger blijven, zonder verhaal tegen 
de overdrager.  
Het goed wordt verkocht met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, 
zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens 
vergissing in benaming, beschrijving en ligging.  
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen 
zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel 
te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, 
zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke 
behoudens in het hierna vermelde stedenbouwkundig uittreksel en 
inlichtingenformulier van 17 januari 2022 waarin vermeld wordt: ‘voet en 
jaagpaden (buurtwegen): Sentier nr. 58 (afschaffing goedgekeurd door 
Bestendige Deputatie op 10 november 1950.  Zie hiervoor de site :   
http://www.giswest.be/atlas_bw/071/wijzigingen/071_PW_2157.pdf)’. 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat 
in hogervermelde bepalingen, voor zover deze nog van toepassing zijn 
en betrekking hebben op het voorschreven goed, zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze 
die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Boven- en ondergrondse leidingen 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op het verkochte goed kunnen bevinden. Alle 
installaties en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en 
aan de overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze 
verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient 
zich te verstaan met de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn 
van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan 
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noodzakelijk is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden 
voor de onkosten, schadeloosstellingen en verplichtingen die zouden 
voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 
De instrumenterende ambtenaar wijst de verkrijger er op dat iedereen 

die grondwerken uitvoert kan nagaan via 

https://overheid.vlaanderen.be/help/node/253#vraag3 of hij een 

planaanvraag dient in te dienen bij de website van het Kabel- en 

Leidinginformatieportaal (KLIP) https://klip.vlaanderen.be/public. 

5. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens verkocht met alle rechten en verplichtingen 
inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de 
scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende 
eigendommen.  
6. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit a) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 17 januari 2022, die de verkrijger erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
overdrager c) het hypothecair getuigschrift en d) de raadpleging van het 
e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1) Het goed is gelegen in: 
- het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaal 
stedelijk gebied Roeselare” goedgekeurd op 21 november 2008.  
- het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP), RUP 
DEEFAKKER WEST, goedgekeurd op 22 maart 2016 met als 
bestemming: woongebied. 
2) Voor het goed werd geen omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige  handelingen of stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt. 
3) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als 
vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse codex Ruimtelijke 
Ordening, en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is. 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 
2.4.1 en volgende van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of 
artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe 
projecten van toepassing. 
5) Op het goed is geen omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden  of verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit. 
7) Maakt deel uit van een rooilijnplan. Meer informatie beschikbaar bij 
het Agentschap Infrastructuur – Wegen Verkeer, District Pittem, 
Nijverheidsstraat 11, 8740 Pittem. 
8) Het onroerend goed is gelegen in volgende zuiveringszone: ‘centraal 
gebied’.    
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet 
valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing.  
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De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige 
stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot het voorschreven 
goed, en voor alle constructies door hem opgericht, een 
stedenbouwkundige vergunning te hebben bekomen en dat al deze 
constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed zolang er geen stedenbouwkundige 
vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht.  
De overdrager verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen 
van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan.  
7. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed: 
- niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 

vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen of 
archeologische patrimonia, noch het voorwerp is van een dergelijk 
voorlopig of definitief beschermingsbesluit en hij terzake geen 
bericht heeft ontvangen.  

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris en hij terzake 
geen bericht heeft ontvangen.  

8. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond 
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 17 januari 2021 van de 
gemeente Ingelmunster blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen omgevingsvergunningen voor 
milieu inrichtingen of activiteiten noch milieuvergunningen afgeleverd 
werden en geen omgevingsmeldingen voor milieu inrichtingen of 
activiteiten noch milieumeldingen ontvangen werden; 
- er op het goed geen overtredingen op milieuvergunningreglemen-
teringen werden vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde 
inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO en 
bijlage 1 van Vlarem II (kolom 8)). 
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze 
authentieke akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van het 
bodemattest afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 van 
genoemd Decreet, en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoeld 
attest. 
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3) De inhoud van het bodemattest, dat door de OVAM werd afgeleverd 
op 17 januari 2022, luidt als volgt: 
“Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1. INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 
2.2. UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een 
bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3. BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing 
op deze grond.  Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 
250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 
4) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van 
deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, paragraaf 1 
van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt gewezen op het feit dat het voorliggende bodemattest 
geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver 
zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet 
onverminderd van toepassing blijven.   
9. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed] niet het voorwerp 
uitmaakt] van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig 
wettelijk recht van voorkoop of recht van wederinkoop. 
10. Bosdecreet en Natuurdecreet 
Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij 
deze overgedragen goed niet onder de voorschriften valt van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
Natuurdecreet 
De overdrager verklaart dat het goed niet is gelegen binnen: 
- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN); 
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de 
groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze 
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gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk; 
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 
groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwervings- en 
ondersteunend netwerk (IVON); 
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject. 
11. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018   
en na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde 
digitale kaarten deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaart 
de overdrager dat, bij zijn weten, het verkochte goed: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in $mogelijk en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.  
b) Wet betreffende de verzekeringen 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed 
niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van het 
voorschreven goed vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en 
dat derden hierop geen gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen 
die betrekking hebben op het goed te zijnen laste nemen vanaf heden. 
Het aandeel pro rata van de onroerende voorheffing voor het lopende 
jaar, zal door de overdrager berekend worden op basis van het 
ontvangen aanslagbiljet. 
De verkrijger verbindt zich ertoe deze betaling van het pro rata aandeel 
onroerende voorheffing te volbrengen op eerste aanvraag van de 
overdrager. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben.  

PRIJS 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van 
TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL CENT (€ 2.500,00). 
De overdrager bevestigt de prijs ontvangen te hebben vóór de 
ondertekening van deze akte door middel van een overschrijving op de 
rekening nummer BE83 0910 0022 1715 op naam van de verkoper. 
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Is hier tussengekomen, mevrouw Tine Dhont wonende te Ginstestraat 
4, 8790 Waregem in haar hoedanigheid van financieel directeur van de 
gemeente Ingelmunster, die bevestigt dat voormelde prijs werd betaald. 
De overdrager bevestigt voormelde betaling te hebben ontvangen, 
waarvan kwijting. 
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de koper dat de 
betaling werd uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening 
nummer BE77 7386 0626 1742 op naam van de verkrijger. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Registratie 
Prijsbewimpeling   
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en 
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk 
als volgt luiden:  
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die 
ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, 
aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.”  
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake 
de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk 
van de contracterende partijen:  
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 
overeengekomen waarde;  
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die 
door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een 
overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het 
federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, 
onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen 
van de overeenkomst niet weergeeft.  
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.”  
Geen recht op enige vermindering  
De verkrijger verklaart noch aanspraak te kunnen maken op 
vermindering van registratiebelasting zoals bepaald in de artikelen 
2.9.4.2.11 en volgende van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, noch op 
meeneembaarheid van eerder betaalde registratierechten zoals 
voorzien in artikel 2.9.5.0.1, artikel 3.12.3.0.1, §1,4° en artikel 3.6.0.0.6, 
§3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
Geen teruggave  
De overdrager verklaart geen aanspraak te kunnen maken op 
teruggave van registratiebelasting zoals bepaald in artikel 3.6.0.0.6, §2 
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

SLOTBEPALINGEN 
1. De partijen verklaren van oordeel te zijn dat er geen noodzaak 
bestaat tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de 
overschrijving van deze akte. Zij ontslaan de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie bij deze dan ook uitdrukkelijk tot het 
nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van deze 
akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 
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3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
partijen hem werd aangetoond aan de hand van stukken door de wet 
vereist. 
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de partijen overeenstemmen met de 
vermeldingen ervan in navolgend stuk, waarvan hij kennis heeft 
genomen: identiteitskaart. 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk 
raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve 
schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de 
akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de 
instrumenterende ambtenaar en de partijen, de datum en plaats van het 
verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht 
aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de verschijners 
toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de 
akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg 
meer over te wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te Ingelmunster op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar. 
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ALGEMEEN BESTUUR 
8.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de cultuurraad als 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 werd voorgelegd aan de leden van de 

cultuurraad op 10 februari 2022 en ook door hen werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2022 

houdende het goedkeuren van de afsprakennota met de cultuurraad 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 cultuurraadraad als participatieraad wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 - Aan de cultuurraad wordt de financiële dotatie toegekend zoals opgenomen in de afsprakennota. 

DIENSTVERLENING 
9.  Goedkeuren van een subsidiereglement voor het stimuleren van het gebruik van 

herbruikbare bekers bij evenementen 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 

sommige subsidies; 
Gelet op de Vlaamse wetgeving, Art. 5.3.12.1. VLAREMA, betreffende het serveren van drank voor 

organisatoren tijdens evenementen; 
Gelet op de positieve adviezen vanuit de verschillende adviesraden die zijn toegevoegd als bijlage. 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan van afvalstoffen 

tot een minimum te beperken; 
Overwegende dat het gebruik van herbruikbare bekers, als alternatief voor wegwerpbekers, een grote 

hoeveelheid restafval sterk kan doen afnemen; 
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van 

afvalstoffen; 
Overwegende dat, in functie van dit subsidiereglement, een aanpassing van het zalenreglement wordt 

voorgelegd aan deze gemeenteraad; 
Overwegende dat in tweede instantie het afval maximaal selectief dient ingezameld te worden; 
Overwegende dat dit subsidiereglement aldus bijdraagt aan verschillende doelstellingen van het 

gemeentebestuur inzake milieu, een fijne en nette buurt en groen en ecologisch Ingelmunster; 
Overwegende dat in het budget 2022, 2023 en 2024 voldoende middelen worden vrijgemaakt; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
Artikel 2 – Het reglement treedt in werking op 1 april 2022. en blijft geldig tot en met 31 december 2024. 
Artikel 3 – Het reglement blijft geldig tot en met 31 december 2024. 
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Subsidiereglement herbruikbare bekers 

Inleiding: 

Sinds 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om drank te serveren in wegwerpbekers of 
éénmalige drankverpakkingen zoals blikken of petflessen. Alles moet geserveerd worden in herbruikbare 

bekers. Kiest een organisator er toch voor om wegwerpbekers of éénmalige drankverpakkingen aan te 

bieden, dan moet hij vanaf 2022 een systeem voorzien dat garandeert dat minstens 95 % van de 
aangeboden wegwerpbekers, blikjes, … gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.  

Ook de Gemeente Ingelmunster wil mee de afvalberg verkleinen en wil hierop inzetten. 

Via dit subsidiereglement wil het gemeentebestuur de erkende verenigingen van Ingelmunster, die 
evenementen organiseren, financieel een steuntje in de rug geven bij de huur en/of de aankoop van 
herbruikbare bekers.  

Hiervoor voorziet het gemeentebestuur voor de komende drie jaar een subsidie voor de huur en/of aankoop 
van herbruikbare bekers.  

Definities: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

1. Herbruikbare bekers: bekers die meer dan éénmaal worden hergebruikt op evenementen en zijn 
vervaardigd uit polypropyleen (PP) , polycarbonaat (PC) of copolyester. Recyleerbare of 

composteerbare wegwerpbekers die slechts éénmalig worden gebruikt en glazen komen niet in 

aanmerking voor de subsidie. 
2. Evenement: periodieke of eenmalige organisatie op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, 

kermis… die plaatsvinden in de zalen van de Gemeente Ingelmunster en/of op privaat of openbaar 
domein van de Gemeente Ingelmunster. Het evenement wordt publiek aangekondigd, en is publiek 

toegankelijk al of niet tegen betaling.  

3. Vereniging: erkende vereniging bij de Gemeente Ingelmunster, hetzij als rechtspersoon hetzij als 
feitelijke vereniging, zonder commerciële activiteiten met winstoogmerk. 

4. Kosten van huur en/of aankoop: de uitgaven voor de huur en/of aankoop van herbruikbare bekers 
met uitsluiting van de kosten van beschadigde, verloren, sterk verontreinigde en te laat 

teruggebrachte bekers of opbergboxen. De uitgaven dienen gestaafd met een gedetailleerde 
factuur. 

Aanvraag & subsidiebedrag  

1. Een vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen tot het bekomen van een subsidie voor de 

huur en/of aankoop van herbruikbare bekers dienstig voor haar evenementen.  
2. De subsidie bedraagt maximaal 50 (vijftig) % van de kosten van huur en/of aankoop met een 

absoluut maximum van 500,00 (vijfhonderd) euro per jaar.  
3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie. 

4. Een subsidie kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden met een maximum van 500,00 euro 
op jaarbasis per erkende vereniging.  

5. De aanvraag moet minimum 2 maanden vooraf worden ingediend. 

6. Facturen moeten ten laatste op 15 januari ingediend worden volgend op het kalenderjaar waarin het 
evenement werd georganiseerd.  

7. Dit subsidiereglement loopt van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2024. 
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Afwijkingen  

Het College van Burgemeester en Schepenen kan, op schriftelijk verzoek en na grondige motivering, 
afwijkingen op dit subsidiereglement toestaan.  
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10.  Goedkeuren van een aanpassing aan het zalenreglement 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 juni 2015 houdende goedkeuren van de 

gebruiksreglementen van de voor gebruik beschikbare zalen en lokalen van de gemeente; 
Gelet op de goedkeuring van de aanpassing van het Reglement Zalenverhuur in de gemeenteraad van 

19 november 2019; 
Gelet op de Vlaamse wetgeving, Art. 5.3.12.1. VLAREMA, betreffende het serveren van drank voor 

organisatoren tijdens evenementen; 
Overwegende dat het voor de organisatoren van activiteiten in de gemeentelijke zalen deze wetgeving 

ter kennisgeving wordt meegegeven worden bij het plannen van activiteiten of evenementen; 
Overwegende dat bovenstaande wetgeving in een toegevoegd ART. 8 wordt toegevoegd en waardoor 

alle volgende artikels van het Reglement Zalenverhuur met één nummer verhoogd worden; 
Gelet op de vraag naar meer duidelijkheid over de inzet van de technisch medewerker; 
Gelet op de toegevoegde omschrijving in ART. 15; 
Gelet op de positieve adviezen van de seniorenraad, cultuurraad, sportraad en jeugdraad; 
Gelet op het ontwerp van het aangepaste Reglement Zalenverhuur; 
Op voorstel van de bevoegde schepen. 

BESLUIT:  
Met 
5 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse) 
en 
16 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet) 
Artikel 1 – Het aangepast Reglement Zalenverhuur wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing 

gevoegd. 
Artikel 2 – Het Reglement Zalenverhuur wordt van toepassing vanaf heden. 
  

Vervolg zitting van 22 maart 2022

22 maart 2022 - blz. 22/34



GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 
ZALENREGLEMENT 

Algemene afspraken bij gebruik van de 
gemeentelijke infrastructuur  

DEEL 1: ALGEMEEN 

ART. 1. CAPACITEIT 

Dit zalenreglement is van toepassing op: 

Locatie zaal Opp. 
staand 
publiek 

zittend 
publiek 

Aan 
tafels 

Ontmoetingscentrum Brasserie 200 m² 230 150 125 

Grote zaal 272 m² 300 250 150 

Speelplein Villa Max 

Sportcentrum Evenementenhal 3/3 924 m² 1350 900 900 

Evenementenhal 2/3 616 m² 900 600 600 

Evenementenhal 1/3 308 m² 450 300 300 

Polyvalente zaal 300 m² 300 300 210 

Vergaderzaal  90 m² - 80 30 

Bibliotheek Polyvalente zaal  60 m² 60 60 30 

Vergaderzaal 22 m² - - 10 

Cultuurfabriek Zaal beneden 500 m² 400 230 150 

Marktplein Voor Gemeentehuis 
In 
overleg 

In 
overleg In overleg In overleg 

Voor kerk 
In 
overleg 

In 
overleg In overleg In overleg 

Bij gebruik van stoelen en/of tafels moeten deze zo geplaatst worden dat de uitgangen en nooduitgangen 
vrij blijven. Er moet ook telkens een gang vrij blijven van minstens 80 cm breed, centraal of aan beide 
zijden langs de muren. 
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ART. 2. VOORZIENINGEN 

De uitgebreide fiche en een opsomming van de aanwezige technische en logistieke voorzieningen die 
permanent aanwezig zijn in de zaal, zijn achteraan dit reglement als bijlage gevoegd. Deze bijlagen zijn 
variabel. Extra uitleg over deze voorzieningen is steeds ter beschikking via een handleiding in de zalen zelf 
of bij de dienst Vrije Tijd. 

ART. 3. TOEZICHT 

Het personeel van de dienst Vrije Tijd, het College van Burgemeester en Schepenen en de zaalwachters 
hebben steeds het recht toezicht uit te oefenen in alle ruimtes die deel uitmaken van de infrastructuur. 
Tijdens elke verhuurperiode kan gemeentepersoneel controleren op het correct gebruik van de ruimtes 
inzake veiligheidsmaatregelen, capaciteit.  
Na elke verhuurperiode kan gemeentepersoneel controleren op schade en ordentelijk achterlaten van de 
ruimte. Huurders ontvangen ook een controlelijst om als leidraad te gebruiken bij het einde van de 
huurperiode.  

ART. 4. TOEGANKELIJKHEID 

De terreinen die deel uitmaken van de infrastructuur waarop dit reglement van toepassing is, moeten altijd 
verkeersvrij zijn. 
Enkel laden, lossen en parkeren op de daarvoor specifiek ingerichte zones is toegelaten. 

Er moet steeds een voldoende vrije doorgang zijn voor de hulpdiensten. 

ART. 5. Gebruikerscategorieën 

De gemeentelijke infrastructuur (cfr. ART. 1) kan gebruikt worden door onderstaande categorieën: 

Categorie 1: Gemeentebestuur, Sociaal Huis, gemeentelijke adviesraden, zorginstellingen, instellingen voor 
kinderopvang, scholen. 
Categorie 2: Erkende Ingelmunsterse verenigingen, Goede Buurtstraten, jubilerende inwoners van 
hetzelfde geboortejaar. 
Categorie 3: Particulieren uit Ingelmunster die een publieksactiviteit organiseren. 

Op basis van deze categorieën worden de tarieven bepaald. Deze zijn terug te vinden in het gemeentelijk 
retributiereglement. 

ART. 6. SABAM, BILLIJKE VERGOEDING 

De gemeente betaalt jaarlijks Sabam en Billijke Vergoeding voor achtergrondmuziek.  Wie concerten, 
feesten of fuiven, voordrachten en lezingen, beurzen, film-, theater- of dansvoorstellingen, quizzen met 
muziekuitvoeringen, dia- of videovertoningen, of fuiven organiseert, moet voor deze activiteiten een aparte 
aangifte doen bij Sabam en voor activiteiten met dansgelegenheid eveneens een aangifte doen bij Billijke 
Vergoeding. 

ART. 7. POLITIEREGLEMENT 

Bij alle evenementen en activiteiten die een vereniging of organisatie inricht, moet het algemeen 
politiereglement van de gemeente Ingelmunster nageleefd worden.  
Zie:  http://www.ingelmunster.be/db_files/bekendmakingen/APR.pdf. 

ART.8. HERBRUIKBARE BEKERS 

Bij alle evenementen en activiteiten die een vereniging of organisatie inricht en waar geen glas mag 
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gebruikt worden, is de organisator verplicht om drank in herbruikbare bekers aan te bieden, tenzij hij kan 
aantonen dat hij niet-herbruikbare bekers voor 95% recycleert. 

DEEL 2: RESERVATIE 

ART. 9. DAGDELEN, ABONNEMENT EN VOORRANGSREGEL 

De gemeentelijke zalen en ruimtes worden gehuurd per dagdeel, met uitzondering van de evenementenhal 
die per weekend gehuurd wordt. De diverse sportzalen worden gehuurd per uur en in bepaalde gevallen 
per seizoen. 

Er kan geopteerd worden voor één dagdeel of een opeenvolging van verschillende dagdelen. 
Een dagdeel bestaat uit 6 opeenvolgende uren. Vanaf het 4de dagdeel betaalt de aanvrager de helft van de 
huurprijs voor dit en ieder bijkomend dagdeel. 

Verenigingen die op jaarbasis minimum 8 reservaties plaatsen tijdens de week, hebben recht op een 
korting van 20% op de huurprijs per dagdeel. Deze verenigingen moeten hun jaarkalender met vermelding 
van al deze data tegen 1 september indienen.  Een week begint op maandag om 9.30u. en loopt af op 
vrijdag om 18.00u.  

Enkel bij de huur van de Brasserie of de Grote Zaal van het Ontmoetingscentrum bestaat de mogelijkheid 
om het speelplein van Villa Max bij te huren. Dit kan niet tijdens de openingsuren of activiteiten van de 
school en van Villa Max. Er is geen glas toegelaten op dit terrein. Er wordt geen huur aangerekend voor 
gebruik van het speelplein. Indien het speelplein niet in de staat wordt achtergelaten waarin het verkregen 
werd, wordt een boete aangerekend van 250€. 

Bij de toewijzing van de (zaalsport-)infrastructuur en opmaak van het bezettingsrooster voor het seizoen 
gelden volgende voorrangregels: 
Ingelmunsterse verenigingen of inwoner krijgen voorrang op niet-Ingelmunsterse verenigingen of niet-
inwoners. 
Aanvragen van competitieclubs hebben voorrang op aanvragen van recreatiesportclubs.  
De sportclubs die trainingsuren verliezen door grote evenementen in sporthal 1 of sporthal 2 
(evenementenhal), krijgen voorrang in bezetting (eventueel in andere zaaldelen van de sporthallen) op 
recreatieve sportclubs (al of niet met jeugdwerking) 
Aanvragen van sportclubs gaan voor op aanvragen van individuelen of private aanvragers met of zonder 
beroepsdoeleinden of winstoogmerk. 
Aanvragen van verenigingen die reeds langere tijd huren krijgen voorrang op verenigingen die minder lang 
huren. 

Voor bestuursvergaderingen kunnen volgende ruimtes gratis gebruikt worden: Vergaderzaal bibliotheek, 
polyvalente ruimte bibliotheek, vergaderzaal sportcentrum, polyvalente ruimte sportcentrum. 

Huurders uit categorie 1 en 2 kunnen een jaar op voorhand reserveren, huurders uit categorie 3 drie 
maanden op voorhand.1 

De aanvrager gaat automatisch akkoord met het naleven van het reglement van de gemeentelijke 
infrastructuur. 

ART.10. RESERVATIE, OPTIES EN ANNULATIE 

1 Activiteiten in de evenementenhal moeten voor 1 mei van het werkjaar  (september-augustus) voorafgaand aan 
de activiteit gereserveerd worden. 
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De reservatie gebeurt via https://reservatie.ingelmunster.be of via het loket van de Dienst Vrije Tijd. 

Na goedkeuring door de dienst Vrije Tijd wordt de huurder op de hoogte gebracht.  

De gebruiker heeft de mogelijkheid om maximaal 3 opties op een zaal te nemen. Zonder definitieve 
bevestiging vervallen de opties na 14 dagen. 

De evenementenhal, de cultuurfabriek, de brasserie en de grote zaal kunnen tot één maand voor de 
activiteit gratis geannuleerd worden, voor de andere zalen kan dit tot 24 uur voor de activiteit. Wie later 
annuleert betaalt de helft van de vastgelegde huurprijs voor de activiteit met een minimum van 1 dagdeel. 

DEEL 3: GEBRUIK 

ART.11. AFHALEN SLEUTEL 

De gebruiker kan op de laatste werkdag voorafgaand aan de activiteit de sleutel tijdens de openingsuren 
ophalen bij het loket van de dienst Vrije Tijd, of na afspraak. Voor het OC en de Cultuurfabriek kan de 
huursleutel eventueel ook via een sleutelkluis verkregen worden. 
De sleutel moet meteen na de activiteit teruggegeven worden aan de dienst Vrije Tijd of in de brievenbus 
gedeponeerd worden. 

ART.12. VERLIES EN DIEFSTAL SLEUTEL 

Bij verlies of diefstal van een sleutel moet dit meteen gemeld worden aan het loket van de dienst Vrije Tijd 
en moet de gebruiker van de sleutel aangifte doen bij de politie. De gebruiker betaalt voor de vervanging 
van de sleutel, het bedrag vastgesteld in het retributiereglement. 

ART.13. ORDE EN NETHEID 

Na de reservatieperiode moeten de gebruikte ruimtes afgeleverd worden in hun oorspronkelijke staat. 
Alle afval dient gesorteerd te worden volgens de geldende normen in de daartoe voorziene afvalzakken die 
beschikbaar zijn. Na gebruik van de zaal deponeren de huurders deze zakken in de daarvoor bestemde 
containers die buiten aanwezig zijn. 

ART.14. DRANKEN 

In alle zalen met uitzondering van deze gelegen in het sportcentrum, is er steeds een beperkte 
hoeveelheid drank aanwezig. Verenigingen die van deze service gebruik wensen te maken, geven dit bij de 
reservatie door aan de dienst Vrije Tijd. Het staat de gebruiker vrij om eigen drank mee te brengen of te 
laten leveren door een leverancier naar keuze. 

ART.15. UITRUSTING 

Elke zaal heeft  een eigen permanente uitrusting, die vermeld staat in de respectievelijke specifieke 
materiaallijsten. Bijkomend materiaal kan gereserveerd worden via https://reservatie.ingelmunster.be en 
afgehaald worden in de uitleendienst.  De zaaltechnieker maakt de gebruiker wegwijs bij het gebruik van 
de zaaluitrusting, geeft advies maar is niet aanwezig tijdens de voorstelling.  Indien dit een vereiste is, 
moet de gebruiker een externe geluid- en lichttechnicus  inschakelen.  

DEEL 4: AANSPRAKELIJKHEID 

ART.16. VERANTWOORDELIJKHEID EN VERZEKERING 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal in de zalen tijdens de 
huurperiode van de gebruikers. 
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De burgerlijke aansprakelijkheid van verenigingen ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een 
verzekeringspolis van het gemeentebestuur. 

ART.17. SCHADE EN BREUK 

Wanneer schade, breuk, verdwijning van materiaal of ernstige tekortkomingen geconstateerd worden, 
moet elke gebruiker dit meteen melden aan de dienst Vrije Tijd.  
Er wordt hierop steeds controle uitgevoerd door de medewerkers van de dienst Vrije Tijd. 

De vaststelling en kosten als gevolg van schade, breuk of verdwijning van roerend goed, worden door de 
dienst Vrije Tijd binnen de week aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. 
De met naam aangeduide persoon, afgevaardigde van de huurder, is verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor eventuele schade die werd aangericht. Voor alle inbreuken tegen dit reglement kunnen de onkosten 
gefactureerd worden. 

Bij het gebruik van het speelplein aan het OC wordt steeds controle uitgevoerd. Is het speelplein niet 
achtergelaten in de verkregen staat, dan wordt aan de huurders een boete aangerekend van 250€. Bij 
meerdere huurders, in beide zalen, kunnen beide huurders aansprakelijk gesteld worden voor het betalen 
van deze boete. 

ART.18. ONDERVERHUUR 

Het is de huurders verboden de gehuurde infrastructuur onder te verhuren of in bruikleen te geven, tenzij 
een contract werd afgesloten met het gemeentebestuur. 

DEEL 5: AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN 

ART.19. AFWIJKINGEN 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan, op schriftelijk verzoek en na grondige motivering, 
afwijkingen op dit huurreglement toestaan. Wat niet expliciet geregeld is behoort tot de uitsluitende 
bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.
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VEILIGHEID 
11. Goedkeuren van een aanvullend politiereglement op het sluitingsuur van terrassen op

openbaar domein en openbare plaatsen
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, het laatst 

gewijzigd door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2017 houdende goedkeuren van het 

algemeen politiereglement en latere wijzigingen; 
Overwegende dat horecazaken een aanvraag kunnen indienen om tijdelijk openbaar domein in te 

nemen voor het inrichten van een terras; 
Overwegende dat horecazaken ook terrassen op privaat domein uitbaten en dat deze als openbare 

plaatsen bestempeld kunnen worden; 
Overwegende dat het uitbaten van terrassen geluid kan voortbrengen dat luider is dan gewone 

omgevingsgeluiden; 
Overwegende dat het geluid voortgebracht door het uitbaten van een terras niet tot overlast mag zijn 

voor de buurt; 
Overwegende dat, in afwijking van de algemene bepalingen inzake geluidsoverlast van het 

Strafwetboek, een aanvullend reglement wordt voorzien waarbij dit wordt geregeld op vlak van het tijdstip 
waarop de uitbating van een terras op openbaar domein of op openbare plaatsen niet langer wordt 
toegestaan; 

Op voorstel van de heer Burgemeester waarin een sluitingsuur wordt voorzien van terrassen op 
openbaar domein en op openbare plaatsen om middernacht, zowel op weekdagen als op weekenddagen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het sluitingsuur voor terrassen op openbaar domein en op openbare plaatsen wordt vastgesteld 

om 0 uur, zowel op week– als weekenddagen. 
Artikel 2 – Dit sluitingsuur wordt opgenomen in een Horecacharter en gecommuniceerd met de horeca-

ondernemer. 

ALGEMENE FINANCIERING 
12. Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de tweede aanpassing van het

MJP 2020-2025
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen van 30 maart 2018 en latere wijzigingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 en latere wijzigingen tot vaststellen van de modellen 

en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2021 betreffende 
vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van maatschappelijk welzijn;  

Gelet op de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025; 
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende 

beleidsrapporten: 
* De strategische nota
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* De financiële nota
* De toelichting;

Overwegende dat deze rapporten als bijlage bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 21 december 2021 betreffende de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zijn 
gevoegd; 

Overwegende dat de raad deze beleidsrapporten dient vast te stellen; 
Overwegende dat de bijkomende documentatie die de raadsleden meer duiding geeft over het 

meerjarenplan ter beschikking werd gesteld aan de raadsleden via COBRA bij het besluit van 21 december 
2021 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de vaststelling van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam; 
Op advies van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Bart Buyse, Kurt Soenens, Liesbeth Holvoet) 
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 gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het 

OCMW goed en stelt op die manier de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in zijn 
geheel vast. 

Artikel 2 – Door de algemeen directeur wordt een afschrift van huidige beslissing overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheden. 

13. Verlenen van vrijstelling van de retributie voor de ingebruikname van het openbaar domein
door terrassen

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikel 40, §3 en artikel 41, tweede lid, 14°; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2020 houdende de delegatie van de 

vaststelling van de retributies en de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat in de jaren 2020 en 2021 geen retributie voor terrassen is gevraagd omwille van de 

financiële gevolgen voor de handelaars als gevolg van de gezondheidscrisis Covid-19; 
Overwegende dat, onder meer door de gezondheidscrisis, het reglement inname openbaar domein 

door terrassen wordt geëvalueerd en herwerkt; 
Overwegende dat in afwachting van dit aangepaste reglement, wordt voorgesteld voor het boekjaar 

2022 vrijstelling te verlenen aan de handelaars van de retributie voor terrassen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad verleent vrijstelling aan de handelaars van retributie op inname openbaar 

domein en de openbare weg door terrassen voor het lopende boekjaar 2022. 
Artikel 2 – De gemeenteraad bekrachtigt de vrijstelling aan de handelaars van retributie op inname openbaar 

domein en de openbare weg door terrassen voor de voorbije boekjaren 2020 en 2021. 
Artikel 2 – Deze beslissing gaat in vanaf 1 april 2022. 
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Kennisname 

MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 16 maart 

2022, met de vraag naar een stand van zaken over de bocht aan de Brigandsbrug 
De Voorzitter geeft het woord aan Kurt Soenens, raadslid, die naar de stand van zaken vraagt met 
betrekking tot de S-bocht aan de Centrumbrug. 
De Voorzitter geeft het woord aan Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 
Zoals een paar maanden geleden aangegeven op deze gemeenteraad, is het de bedoeling om de befaamde 
bocht op te nemen in het masterplan Stationsomgeving, dat momenteel in ontwikkeling is. 
Momenteel zitten we nog in de overlegfase met de verschillende stakeholders als daar zijn de MOW, AWV, 
De Lijn, Infrabel en NMBS. 
Het studiebureau, dat ook instond voor de andere fases van de dorpskernvernieuwing, tekende verschillende 
versies uit en we proberen nu tot een consensusmodel te komen. 
Ik kan u wel al meegeven dat het geen makkelijke oefening is om op een zeer beperkte ruimte de wensen 
en verlangens van alle verschillende partijen met elkaar te verzoenen. Zoals u weet is de stationsbuurt ook 
een regionaal Mobipunt of hoppinpunt wat ook extra verwachtingen en verplichtingen creëert. 
Maar bovenal gaan we voor een gezellige buurt met het accent op gezelligheid, vergroening en ontharding. 
Zodra het voorontwerp klaar is, voorzien we inspraak en participatie, waar deze gemeenteraad uiteraard een 
wezenlijk onderdeel van is. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

LEEFMILIEU 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

16 maart 2022, met de vraag naar een stand van zaken over de enquête dierenwelzijn van 
Gaia en een update over de samenwerking met het dierenasiel van Roeselare 

De heer Enigo Vandendriessche, raadslid, diende dit punt in namens mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, 
aangesteld in zitting van heden. 
De Voorzitter geeft het woord aan Liesbeth Holvoet, raadslid, die het volgende toelicht. 
Ik las in een krantenartikel dat Gaia naar ieder gemeentebestuur of schepen van dierenwelzijn een enquête 
heeft verstuurd rond het dierenwelzijn in de gemeente. Toen ik op de site www.kiezenvoordieren.be keek, 
zag ik dat deze nog niet ingevuld werd door onze gemeente. 
Wordt deze enquête nog beantwoord door de schepen van dierenwelzijn? 
Kan er verder een stand van zaken gegeven worden wat er in onze gemeente is ondernomen omtrent 
dierenwelzijn en hoe het loopt met de samenwerking met het dierenasiel van Roeselare? 
De Voorzitter geeft het woord aan Jean Pierre Deven, schepen, die het volgende antwoordt. 
De online enquête van Gaia omtrent diervriendelijk bestuur diende ingevuld te worden voor 15 november 
2021. 
Met de gemeente besloten we om niet in te gaan op de enquête van Gaia omdat we de enquête van het 
Departement Omgeving, Afdeling Dierwelzijn invulden over het zwerfkattenbeleid 2020. In deze enquête 
werd alles perfect toegelicht. 
Zwerfkatten worden gemeld bij de milieudienst van de gemeente. In 2020 werkte de gemeente samen met 
het asiel ‘Hoop voor Zwervertjes’ voor de zwerfkattenwerking en de opvang en herplaatsing van huiskatten 
of nestjes kittens die nog socialiseerbaar waren. De gevangen zwerfkatten werden gecastreerd of 
gesteriliseerd, gemerkt door een knip in het oor, ontvlooid en teruggeplaatst in de omgeving waar ze 
gevangen werden. Sommige zwerfkatten werden om medische redenen geëuthanaseerd. De sterilisatie en 
beoordeling van de gezondheid werd uitgevoerd door onze plaatselijke dierenartsen. 
De beoordeling zwerfkat, tamme kat of huiskat werd uitgevoerd door het asiel op basis van het gedrag, chip 
of halsbandje. De voedering van zwerfkatten gebeurt door omwonenden, vrijwilligers of de katten zoeken 
zelf hun voedsel. In de gemeente zijn schuilhokken voorzien die door de dienst Dierenwelzijn werden 
aangeboden. Zwerfkatten gebruiken de schuilhokken die door vrijwilligers onderhouden worden. 
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In 2020 werden 32 katten gesteriliseerd en teruggeplaatst en 6 geëuthanaseerd. Tammere katten die 
gevangen werden, werden opgevangen in het asiel en ter adoptie aangeboden. Dit aantal is niet gekend bij 
de gemeente. De gemeente gaf informatie over (zwerf)katten en stimuleerde het steriliseren. In 2020 werd 
4.630 euro besteed aan de asiel- en zwerfkattenwerken. 
De enquête van Gaia is zeker goed bedoeld maar dubbel werk verrichten voor een enquête met veel 
dezelfde draagpunten hoeft dan ook weer niet. Daarom werd niet overgegaan tot het invullen van de 
enquête. 
De overeenkomst met het dierenasiel regio Roeselare ondertekenden we eind 2020 en ging van start op 1 
januari 2021 en is voor vijf jaar geldig. 
Onze overeenkomst is 0,30 euro voor de werking van het asiel en 0,30 euro voor het zwerfkattenbeleid. 
Door in te tekenen voor beide werkingen krijgen we met de gemeente 10% korting, dat betekent dat we 
0,54 euro betalen per inwoner per jaar. 
Begin 2021 werden een aantal vangacties uitgevoerd. Dit verliep vlot. In de zomerperiode zijn er problemen 
geweest door personeelsgebrek. In het najaar is er een nieuwe persoon aangeworven. In de winterperiode 
zijn er geen vangacties meer geweest maar het ophalen van kadavers door het asiel loopt vlot. Soms ligt de 
permanentie van het asiel moeilijker, met hoofdreden dat ze in volle verhuis zijn van het ene asiel naar het 
andere in Roeselare. Eenmaal zij gehuisvest zijn op hun nieuwe locatie zal en moet alles vlot verlopen. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

VOLKSGEZONDHEID 
T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

16 maart 2022, met de vraag naar een stand van zaken omtrent het uitrollen van de 'Gele 
doos' 

De heer Enigo Vandendriessche, raadslid, diende dit punt in namens mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, 
aangesteld in zitting van heden. 
De Voorzitter geeft het woord aan Liesbeth Holvoet, raadslid, die het volgende vraagt. 
Kan er een stand van zaken gegeven worden omtrent het uitrollen van de ‘Gele doos’ in onze gemeente? 
De Voorzitter geeft het woord aan Jan Rosseel, schepen, die het volgende antwoordt. 
Op 21 juni 2021 heeft raadslid Nadine Verheye de vraag gesteld over de ‘Gele doos’. Ik heb toen verteld dat 
ook andere gemeenten in het omliggende de vraag genegen waren en dat dit op de agenda kwam van de 
intervisiegroep Welzijn van Midwest. Ook de tussenkomst van raadslid Dr. Filip Blanckaert die pleitte voor 
een digitale oplossing werd meegenomen. 
Nog even uitleggen waarover dit gaat: De ‘Gele doos’ is een doos om in de koelkast te plaatsen bij mensen 
die een hoge zorgnood hebben. Dit is vergelijkbaar met de vroegere ‘communicatiefiche’. In de ‘Gele doos’ 
worden gegevens bewaard over bepaalde aandoeningen, medicatie, contactgegevens, … 
Op 7 september 2021 werd dit op de cluster Welzijn van Midwest besproken. Uit de bespreking in de 
intervisiewerkgroep blijkt dat “Empact” hierbij als partner zal functioneren en het project zal financieren 
(=gele dozen aankopen) om uit te rollen in de gemeenten van zowel Eerstelijnszone Midden-West-
Vlaanderen als Eerstelijnszone RITS. 
Binnen Empact werd een werkgroep opgericht om na te denken over bestaande tools en 
communicatiekanalen rond zorgcontinuïteit (Gele doos, communicatieschriftje, zorgteamkaartje). Er wordt 
beroep gedaan op de kennis van zorg- of hulpverleners, mantelzorgers en/of personen met een zorg- en 
ondersteuningsvraag om de werking en inhoud van de tools vorm te geven. Er werd ook gevraagd aan 
OCMW’s om mee te werken. 
De concrete invulling en uitvoering van de Gele dozen (timing, doelgroepen, inhoud, verdeling, …) werd 
verder bepaald binnen deze werkgroep en zorgt ervoor dat de uitrol overal op een gelijke manier kan 
gebeuren. Het was de bedoeling om de Gele dozen te verdelen vanaf januari 2022. Dit was dus het 
uitgangspunt van de intervisiewerkgroep. 
Wat werd ter bespreking op de cluster welzijn voorgelegd? 
Er bestaan al verschillende evaluaties over de Gele doos. Deze informatie wordt best meegenomen in de 
werkgroep om tegemoet te komen aan eventuele knelpunten. Actualisering van de informatie in de Gele 
doos is cruciaal. Het is dan ook belangrijk om af te stemmen wie dit op zich zal nemen. Op heden zijn er 
verschillende systemen die gehanteerd worden voor verschillende doeleinden op de nulde, eerste en tweede 
lijn. De Gele doos zou vooral gebruikt worden in crisissituaties: een hulpverlener die de woning betreedt en 
snel informatie nodig heeft. Het zou interessant zijn om te komen tot één systeem. Hierdoor kan het een 
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idee zijn om de werkgroep uit te breiden met partners uit de tweede lijn, zoals AZ Delta, AZ Sint-Andries en 
AZ Sint-Henricus, waardoor er kan gekomen worden tot één tool voor de eerstelijn en ziekenhuizen. 
Ziekenhuizen zullen moeten weten welke informatie beschikbaar is in de Gele doos, zodat ze de nodige 
informatie kunnen aanvullen bij ontslag uit het ziekenhuis en terugkeer naar de thuissituatie. Daarnaast 
wordt ook LOGO best betrokken. Informatie in de Gele doos is privacygevoelig. Het principe is toegankelijk, 
maar hierin ligt ook het risico naar privacy-inbreuken. De werkgroep zou zich ook kunnen buigen over 
toekomstige tools. Nu is het een Gele doos, maar wat is er nodig binnen vijf jaar? Er kan misschien al 
nagedacht worden over een digitale applicatie. 
Op 7 december 2021 kwam de Cluster Welzijn terug samen. 
Op de vraag naar een stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Gele doos bracht de regionaal 
coördinator verslag van de afspraken die recent in de Werkgroep Zorgcontinuïteit werden gemaakt. De 
werkgroep wordt getrokken door EMPACT en brengt naast DVV (dienstverlenende vereniging) en de ELZ’s 
ook zorgprofessionelen samen. 
Bedoeling is gedurende een zestal maanden in 2022 4 instrumenten te testen die zorgcontinuïteit mogelijk 
maken, nl de Gele doos, de noodkaart, het communicatieschriftje en het zorgteamkaartje. 
Achteraf wordt het gebruik en de meerwaarde geëvalueerd. In het kader van het proefproject zullen er van 
alle instrumenten een aantal beschikbaar gesteld worden met de vraag mee te werken aan de opvolging en 
evaluatie. Van de Gele dozen zijn dat er bijvoorbeeld een duizendtal per ELZ. 
Op 17 december was er een digitale informatiesessie waarop de verschillende instrumenten werden 
voorgesteld. Daarna konden professionele diensten en lokale besturen intekenen op het proefproject. Als 
Ingelmunster doen we niet mee met dit proefproject. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

DIENSTVERLENING 
T4. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Bart Buyse, raadslid, per mail van 16 maart 

2022, met de vraag naar een gemeentelijk platform voor jobstudenten 
De Voorzitter geeft het woord aan Bart Buyse, raadslid, die het volgende vraagt. 
De vraag is of het niet mogelijk zou zijn om als gemeente een platform op te maken waarop Ingelmunsterse 
bedrijven kunnen aangeven als ze een jobstudent nodig hebben. Of ook voor jongeren die een studentenjob 
zoeken, kunnen dit melden op dit platform. Hierbij zouden ze moeten kunnen aangeven wanneer, waarvoor 
en hoe lang. Het zou voor de jongeren dan heel gemakkelijk zijn om te kijken waar ze eventueel terecht 
kunnen als jobstudent. Nu moeten ze verschillende bedrijven opzoeken en vragen of ze iemand nodig 
hebben. Dit zou een win-winsituatie kunnen zijn. 
De Voorzitter geeft het woord aan Katrien Vandecasteele, schepen, die het volgende antwoordt. 
Er zijn heel veel firma’s, organisaties, handels- en horecazaken op zoek naar werkkrachten, en dus ook naar 
jobstudenten. Daar ben ik het zeker mee eens. Ik vond het een idee om over na te denken en vandaar ben 
ik er me eens in gaan verdiepen en gaan kijken op internet. Het is ongelooflijk wat er is aan informatie om 
een studentenjob te vinden. 
Heel veel firma’s, organisaties of handelszaken hebben een profiel op verschillende sociale media en in veel 
gevallen ook een website waar ze hun noden op vlak van werkgelegenheid kenbaar maken. Ook de 
gemeente Ingelmunster plaatst de vacatures op hun website en sociale media. 
Elke werkgever, maar ook elke student, kent de interimkantoren en de VDAB en kan zich online inschrijven. 
Daarnaast zijn er ook heel wat bedrijven die zich specialiseren op de studentenmarkt. Bijvoorbeeld, 
platform.student.be, Studaro, Jooble of Nowjobs, een app waar flexijobbers, jobstudenten en andere 
bijverdieners gemakkelijk een job kunnen zoeken. 
Er bestaan dus al heel wat platformen of organisaties die deze materie beheersen en die op een 
professionele manier zijn ontwikkeld. Platformen, waar men langs de ene kant de werkgevers uit 
verschillende sectoren die werknemers zoeken en langs de andere kant de studentenjobs matchen, in actie 
laten komen en inschakelen. 
Jobstudenten en werkgevers zoeken niet enkel naar elkaar in Ingelmunster. Het is een globaal fenomeen. 
Wij zijn dan ook van oordeel om geen afzonderlijke webpagina te voorzien op de gemeentelijke website. 
Als er zich in de toekomst alternatieve opties voordoen op dit vlak wordt dit opgevolgd en kan bekeken 
worden wat de mogelijkheden zijn. De digitale expansie en de impact daarvan gaat razendsnel. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
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SOCIALE DIENST 
T5. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

16 maart 2022, met de vraag naar een stand van zaken over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen 

De Voorzitter geeft het woord aan Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende vraagt. 
Graag een stand van zaken omtrent de opvang van Oekranïense vluchtelingen in Ingelmunster. 
Op de website van de gemeente konden gezinnen die thuis vluchtelingen willen opvangen zich kandidaat 
stellen. Hoeveel Ingelmunsterse gezinnen hebben dit tot nu toe gedaan? Hoe worden die gezinnen 
ondersteund? 
Biedt de gemeente zelf ook opvangplaatsen aan? 
De Voorzitter geeft het woord aan Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 
Ik denk dat iedereen aan tafel bijzonder getroffen is door hetgeen zich afspeelt in Oekraïne. Wij achtten het 
bijna niet meer voor mogelijk dat dit in Europa, zo dicht bij onze achterdeur kan gebeuren. 
Net zoals bij iedere crisissituatie of oorlog zijn ook nu duizenden en duizenden mensen op de vlucht. 
Om de Oekraïners op te vangen zijn een drietal pistes. 
Er is de mogelijkheid om mensen thuis op te vangen of om hen als privé-persoon onderdak te geven in, 
bijvoorbeeld, een leegstaand huis, appartement of deel van een huis. Tot op heden hebben we een 
vijftiental aanbiedingen in Ingelmunster. Alle lof en respect voor de aanbieders, maar dit is toch een niet te 
onderschatten engagement. Goede afspraken maken goede vrienden, maar ook hier is er nog heel veel 
onduidelijkheid. Bovendien is het belangrijk dat de gemeente een basisscreening kan doen van het aanbod. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen die hun land ontvlucht zijn in een nieuwe crisissituatie terecht 
komen. Recent ontvingen we hierover een omzendbrief met enige screeningsrichtlijnen, maar helemaal 
duidelijk is het nog niet. Een samenwerking met de Woondienst en de politie dringt zich op. Vandaar dat we 
tot nu toch enigszins terughoudend zijn met het doorgegeven van privé-opvanginitiatieven. We wachten 
hiervoor een duidelijk kader af. 
Daarnaast is de mogelijkheid om als gemeente onderdak te bieden. Zoals u weet heeft Ingelmunster reeds 
een vrij ruim LOI dat quasi continu volzet is. Het LOI biedt huisvestiging aan vluchtelingen van overal ter 
wereld. Onlangs hadden we hiervoor nog een aanzienlijke toevloed van mensen die Syrië ontvlucht waren. 
Jammer genoeg hebben we momenteel geen leegstaande panden die aan de nodige vereisten voldoen. Ook 
binnen de crisisopvang (bijvoorbeeld de Passage) zijn geen plaatsen vrij. 
Als derde mogelijkheid wil de overheid starten met de oprichting van nooddorpen waar telkens ongeveer 
300 mensen terecht kunnen. Vlaanderen denkt aan één nooddorp per referentieregio. De firma Bekaert liet 
weten dat ze hun leegstaand bedrijf in de Meulebekestraat hiervoor willen inzetten. Als gemeente zijn we dit 
idee genegen op voorwaarde dat er regionale ondersteuning komt. Onze sociale dienst en de dienst 
burgerzaken kunnen een dergelijke hoeveelheid vluchtelingen niet aan, vandaar onze oproep naar Midwest 
voor ondersteuning. Op het laatste burgemeestersoverleg is de bereidwilligheid van de collega’s hiertoe 
bevestigd. Daarnaast moeten we ons ook goed voorbereiden inzake onderwijs en werkgelegenheid voor die 
mensen. Een nooddorp in de gemeente heeft dus heel wat impact. 
Morgenochtend staat een plaatsbezoek aan de site gepland. Of het nooddorp er effectief komt hangt 
uiteraard in de eerste plaats af van de oorlogssituatie, maar ook van de keuzes van de Vlaamse regering. 
Wordt vervolgd. 
Op vandaag zijn reeds tien Oekraïners in Ingelmunster aangekomen. Uit respect voor hun privacy kan ik 
weinig details geven over hun identiteit of plaats van onderkomen. Ik kan wel zeggen dat die  tien mensen 
allemaal een band hebben met iemand die hier reeds woont. Tot nu toe is de geboden hulp administratief 
en logistiek. Een Oekraïense dame die reeds een tijdje in Ingelmunster woont en vlot Nederlands spreekt, 
fungeert, indien nodig, als tolk. Financiële tussenkomsten onder de vorm van, bijvoorbeeld, leefloon waren 
er nog niet.  
Vanuit de gemeente is de algemene coördinatie in handen van Christine Vandevoorde, coördinator zorg en 
welzijn. Ik wil hierbij mijn oprechte waardering uitspreken voor Christine om ook deze niet te onderschatten 
taak er nog eens bij te nemen. Chapeau voor haar en bij uitbreiding haar ganse team. Nadat we ongeveer 
twee jaar aan een stuk wekelijks corona-overleg hebben gehouden met de verschillende betrokken diensten, 
hebben we nu op regelmatige basis Oekraïne-overleg. We volgen de situatie dus van heel nabij op. Indien 
gewenst geef ik op de volgende gemeenteraad opnieuw een stand van zaken. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad deelt de heer Bart Buyse, 
raadslid, mee dat hem door een vereniging werd gemeld dat ze gereserveerde materialen plots weer 
ontzegd werden door evenementen van de gemeente. Kan dit zomaar? 
Trui Lambrecht, schepen, antwoordt dat dit verder bekeken moet worden, maar dan moeten er wel concrete 
details worden gegeven. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad verklaart mevrouw 
Sabine Lampaert, raadslid, dat de aanpak over de gewijzigde situatie voor het kruispunt Weststraat-
Doelstraat zeer ongelukkig was. Mits een betere communicatie kon de ontstane onrust vermeden zijn. 
Trui Lambrecht, schepen, antwoordt dat de gewijzigde situatie voor dit kruispunt door een tijdelijk 
verkeersreglement van het schepencollege werd verlengd als proef tot aan de goedkeuring van het nieuwe 
mobiliteitsplan, op basis waarvan dan een definitieve beslissing kan worden genomen. Het spijtige aan de 
zaak is dat geen gebruik wordt gemaakt van het in het mobiliteitsplan voorziene participatietraject, maar dat 
het proces van de situatie via de sociale media werd gemaakt. 
 
De zitting werd afgerond om 21.35 uur. 
 

     
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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