
Gemeenteraad 
Zitting van 22 november 2022 

Notule 

Aanwezig: 

Verontschuldigd: 
Afwezig: 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart 
Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter, Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
Jan Defreyne: raadslid 
Koen Depreiter: raadslid afwezig voor punt 1 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

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

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

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

De heer Koen Depreiter, raadslid, komt binnen in de raadszaal en neemt deel aan de zitting. 

Kennisname 

MOBILITEIT 
2. Kennis nemen van de visienota van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Midwest
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, in het bijzonder artikel 8 
betreffende de taakstelling van de vervoerregioraad en artikel 12 betreffende de opmaak van een regionaal 
mobiliteitsplan voor het hele grondgebied van de vervoerregio; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 betreffende de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s, 
waarbij de gemeente ingedeeld werd in de Vervoerregio Roeselare; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2019 betreffende de aanduiding van 
vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de vervoerregioraad van de vervoerregio Roeselare; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 waarbij de naam van de 
Vervoerregio Roeselare werd aangepast naar Vervoerregio Midwest; 

Overwegende dat de Vervoerregioraad in voorafname op het regionaal mobiliteitsplan op vraag van 
de bevoegde Vlaamse minister in zitting van 15 december 2020 een visie op de budgetneutrale herschikking 
van het openbaar vervoer in de regio goedkeurde; 

Overwegende dat de Vervoerregioraad in het kader van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 
in zitting van 26 mei 2020 de oriëntatienota voor het regionaal mobiliteitsplan goedkeurde; 

Overwegende dat de Vervoerregioraad in het kader van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 
in zitting van 27 september 2022 de visienota voor het regionaal mobiliteitsplan voorlopig goedkeurde met 
het oog op een publieke consultatie van de stakeholders en de gemeenteraden van de regio; 

Overwegende dat de voorbereiding van de visienota voor het Regionaal Mobiliteitsplan gepaard ging 
met een uitgebreid overleg in de verschillende organen van de Vervoerregioraad, met name de ambtelijke 
werkgroep en de vervoerregioraad van de Vervoerregio Midwest; 

Overwegende dat de visienota verder onderwerp zal uitmaken van een strategische milieu-
effectenrapportage en dat ook de inhoudelijke inbreng van stakeholders en gemeenteraden nog aanleiding 
kan geven tot bijsturing; 

Overwegende dat de bijgevoegde visienota de basis zal vormen voor de opmaak van een actieplan 
voor de Vervoerregio, waarmee het proces van regionale mobiliteitsplanning zal afgerond worden; 

Gelet op de vraag van de Vervoerregioraad aan de gemeenteraden in deze fase kennis te willen 
nemen van de voorlopig goedgekeurde visienota en eventuele inhoudelijke opmerkingen te willen bezorgen; 

Overwegende dat de gemeenteraad volgende algemene en specifiek bezorgdheden formuleert: 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

NEEMT KENNIS 
Van de visienota voor het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Midwest, zoals voorlopig 
goedgekeurd door de Vervoerregioraad op 27 september 2022. 
Van de opmerkingen als hierboven weergegeven en te vragen dat bij verdere besluitvorming en 
implementatie rekening gehouden wordt met de geformuleerde voorwaarden en opmerkingen. 
Dat een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Vervoerregioraad van de 
vervoerregio Midwest. 

Beslissingen 

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

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 19 december 
2022 van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaalde artikel 454; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 
Gelet op de statuten van IVIO; 
Gelet op het aangetekend schrijven van IVIO van 18 oktober 2022 met betrekking tot de 

buitengewone algemene vergadering van 19 december 2022 om 18 uur; 
Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 
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1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2023 
2. Goedkeuring begroting 2023 
3. Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder 
4. Varia 

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

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

BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens, 
Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 19 december 2022 wordt 

goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van IVIO van 19 december 2022 zal zijn of haar stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van IVIO van 19 december 2022 goedkeuren. 

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

LEEFMILIEU 
4.  Goedkeuren van een aanpassing bij de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 

West-Vlaanderen op het vlak van promotie en ontwikkeling van kleine 
landschapselementen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2016 houdende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen rond kleine landschapselementen; dat deze 
samenwerking gebeurde in uitvoering van de beleidsnota van de provincie rond kleine landschapselementen; 

Overwegende dat de beleidsnota van de provincie gewijzigd is; dat daarom ook de 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie dient aangepast te worden; 

Gelet op de beleidsnota ‘Ondersteuning van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ 
van de provincie, in bijlage; 

Overwegende dat in de beleidsnota de mogelijkheid toegevoegd is om ook bij particulieren de 
aanplantwerken uit te voeren; dat tot op heden het plantgoed geleverd werd en de particulier zelf de 
aanplant diende uit te voeren; dat deze extra optie een correcte uitvoering van de landschapsplannen 
garandeert; dat het bovendien de sociale economie in de regio stimuleert gezien de aanplant uitgevoerd 
wordt door sociale tewerkstelling in regie van het stadlandschap; 

Overwegende dat particulieren die ervoor kiezen om de aanplant te laten uitvoeren 50 % van de 
totaalkost van het project betalen; dat particulieren kunnen blijven kiezen om de aanplant toch zelf uit te 
voeren; dat het aandeel van de particulier in de totale projectkost dan 30 % bedraagt, net als nu; 

Overwegende dat de financiële bijdrage van de gemeente per dossier begrensd wordt; dat de 
maximum bijdrage per dossier wordt vastgelegd in de Initiatiefgroep van het Stadlandschap West-Vlaamse 
hart; dat eventueel van dit maximum kan afgeweken worden mits goedkeuring van het gemeentebestuur; 

Overwegende dat op vraag van de lokale besturen van het Stadlandschap West-Vlaamse hart de 
provinciale aandachtsgebieden uitgebreid werden naar het hele grondgebied van de gemeente; 
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Overwegende dat de bedieningsvoorwaarden binnen de samenwerkingsovereenkomst, indien van 
toepassing, de bedieningsvoorwaarden volgen uit de beleidsnota ‘Ondersteuning van landschaps- en 
biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’; 

Overwegende dat inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en 
biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ door de provincie geen invloed hebben op deze 
samenwerkingsovereenkomst indien ze goedgekeurd worden door de Initiatiefgroep van het Stadlandschap 
West-Vlaamse hart en indien de gemeente voor deze wijzigingen geen bijkomende middelen moet voorzien 
op de begroting; 

Overwegende dat de provincie/Stadlandschap West-Vlaamse hart landschapsconsulenten ter 
beschikking stelt voor de dienstverlening in uitvoering van het gezamenlijke KLE beleid en zorgt voor de 
noodzakelijke prefinanciering in uitvoering van het gezamenlijke KLE-beleid; 

Overwegende dat de provincie en het lokale bestuur het niet-private deel van de betreffende 
projecten gezamenlijk financieren; dat 50% van de kosten worden gedragen door de provincie en 50% door 
de gemeente; dat de gemeentelijke bijdrage gevorderd wordt door het provinciebestuur op basis van de 
bewezen kosten; 

Overwegende dat de gemeente zich engageert om hiervoor budget te voorzien op de gemeentelijke 
begroting; 

Gelet op de aangepaste samenwerkingsovereenkomst; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De aangepaste samenwerkingsovereenkomst met de provincie op het vlak van promotie en 

ontwikkeling van kleine landschapselementen goed te keuren en als bijlage te voegen bij deze 
beslissing. 

Artikel 2 – Budget te voorzien op de begroting voor de uitvoering van het gezamenlijke KLE-beleid op 
6162000/03400 

Artikel 3 – De aangepaste samenwerkingsovereenkomst met de provincie treedt in werking op 1 januari 
2023. 

Artikel 4 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Stadlandschap West-Vlaamse Hart. 
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  blz. 1 van 2  

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST op het vlak van promotie en 
ontwikkeling van kleine landschapselementen 

 

Aangezien het provinciebestuur West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door het Stadlandschap West-

Vlaamse hart,  en de gemeente Ingelmunster wensen samen te werken op het vlak van promotie en 

ontwikkeling van kleine landschapselementen  

 

wordt tussen de partijen  

 
De provincie West-Vlaanderen (Stadlandschap West-Vlaamse hart), waarvoor optreden de heer 

Peter Norro, directeur en Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en 

landschappen, hierna genoemd ‘de provincie’. 

 

 

en 

 

Het gemeentebestuur van Ingelmunster vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie optreedt Windels Kurt, burgemeester en Ronse Dominik, algemeen directeur, 

hierna genoemd ‘de gemeente’. 

 

overeengekomen hetgeen volgt: 

Artikel 1 Algemeen  

§1 voorwerp van de overeenkomst 

Het vastleggen van afspraken tussen de provincie en de stad omtrent de gezamenlijke aanpak van 

de doelgroepgerichte ondersteuning rond kleine landschapselementen (=KLE). 

§2 duur van de overeenkomst  

Deze overeenkomst geldt voor het kalenderjaar 2023.  Beide partijen hebben het recht om deze 

overeenkomst op te zeggen vóór eind 2023.  Indien géén van beide partijen de overeenkomst 

opzegde, wordt ze stilzwijgend verlengd voor één jaar. In de daaropvolgende kalenderjaren geldt 

dezelfde werkwijze.   

Artikel 2  

§1  

De basis van deze overeenkomst is het provinciale KLE-beleid, zoals vervat in de beleidsnota 

‘ondersteuning van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’. 

 

Dit document geeft aan:  

− waarom een KLE beleid gevoerd dient te worden 

− welke de doelgroepen voor dit KLE beleid zijn  

− welke verschillende vormen van service de verschillende doelgroepen kunnen ontvangen, al 

naar gelang de concrete situatie 

− in welke gebieden in Midden-West-Vlaanderen (West-Vlaamse hart) de provincie een 

beleidsmatige insteek heeft om KLE beleid te voeren (zogenaamde aandachtsgebieden)   

 

Inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en 

biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ door de provincie hebben geen invloed op deze 
samenwerkingsovereenkomst indien ze goedgekeurd worden door de Initiatiefgroep van het 

Stadlandschap West-Vlaamse hart en indien de gemeente voor deze wijzigingen geen bijkomende 

middelen moet voorzien op de begroting. 
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  blz. 2 van 2  

§2  

De provincie en de gemeenten komen overeen om samen te werken volgens volgend scenario:   

- Op vraag van het lokale bestuur worden de provinciale aandachtsgebieden uitgebreid naar 

het ganse grondgebied van de gemeente, en dat voor alle van de beoogde doelgroepen  

- de bedieningsvoorwaarden voor de uitbreidingszone volgen desgevallend de 

bedieningsvoorwaarden uit de beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en 

biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ 

- De landschapsconsulenten van de provincie/Stadlandschap West-Vlaamse hart leveren de 

personele service binnen de totaliteit van de uitgebreide aandachtsgebieden.   

- De provincie en het lokale bestuur financieren het niet-private deel van de betreffende 

projecten gezamenlijk. De kosten worden volgens een 50/50 regeling verdeeld. 50% van de 

kosten worden gedragen door de provincie, 50% van de kostprijs door de gemeente. 

- De bijdrage van de gemeente wordt per dossier begrensd. De maximum bijdrage per dossier 

voor de gemeente wordt vastgelegd via de Initiatiefgroep van het Stadlandschap West-

Vlaamse hart. Van dit maximum kan, mits goedkeuring van het gemeentebestuur worden 

afgeweken. 

§3 

De gemeente engageert zich om:  

- x€ te voorzien op de gemeentelijke begroting.   

- De concrete gemeentelijke bijdrage zal daarbij gevorderd worden door het provinciebestuur 

ovv 50% van de bewezen kosten. 

§4 

De provincie/Stadlandschap West-Vlaamse hart engageert zich daarbij om: 

− twee landschapsconsulenten ter beschikking te stellen voor de personele dienstverlening in 

uitvoering van het gezamenlijke KLE beleid.   

− alle noodzakelijke prefinanciering te doen in uitvoering van het gezamenlijke KLE beleid.   

− De nodige middelen te voorzien om op de schaal van Midden-West-Vlaanderen (of het West-

Vlaamse hart) het gezamenlijke KLE beleid te kunnen waarmaken.   

 

Namens de provincie 

 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Norro  

 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Jurgen Vanlerberghe  

 

 

Namens de gemeente 

 

De burgemeester  

 

 

 

 

 

 
Kurt Windels 

 

De Algemeen Directeur  

 

 

 

 

 

 
Ir. Dominik Ronse 
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ECONOMIE 
5.  Goedkeuren van het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare 

markten en op het openbaar domein 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Bestuur decreet van 7 december 2018; 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten; 
Gelet op het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 

1993; 
Gelet op het koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 

van ambulante activiteiten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 

koninklijk besluit van 24 september 2006 
Overwegende dat het huidige reglement dateert van 25 september 2007; 
Overwegende dat de Vlaamse overheid in 2017 de wetgeving heeft geactualiseerd om deze beter af 

te stemmen op de steeds evoluerende socio-economische realiteit en om deze op een meer moderne manier 
te beheren; 

Overwegende dat een aanpassing van het geldende reglement aan deze wetgeving aangewezen is; 
Overwegende dat op basis van de leidraad die door VVSG werd uitgewerkt een nieuw voorstel van 

reglement werd opgemaakt; 
Gelet op het ontwerp van reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare 

markten en op het openbaar domein; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en 

op het openbaar domein goed te keuren en als bijlage te voegen bij deze beslissing. 
Artikel 2 – De inwerkingtreding van het nieuwe reglement vast te leggen op 1 januari 2023. 
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REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE 
ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET 
OPENBAAR DOMEIN 

Besluit gemeenteraad: 22/11/2022 
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REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE 
OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN 

AFDELING 1 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN 

Artikel 1. Gegevens van openbare markten 

De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid toe om de 

markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal voor elke standplaats de ligging, de grootte 

en het gebruik bepalen en het marktplan opmaken. 

Als de marktdag met een feestdag samenvalt, beslist het College van Burgemeester en Schepenen over het al 

dan niet doorgaan van de markt. 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markt in: 

- Markt: Wekelijkse markt

- Plaats: Marktplein Ingelmunster

- Dag: Vrijdag

- Uur: vanaf 8 uur tot 12u30 – verkoop na 12u30 is verboden

- Plan van de standplaatsen: zie bijlage.

De opstelling van de verkoopwagens, tenten of kramen mag vanaf 6 uur. De opstelling voor 6 uur is 

verboden, tenzij met toestemming van de marktleider. 

Wie na 7u30 uur aankomt, wordt niet meer toegelaten, tenzij met toelating van de marktleider en voor zover 

dit geen abnormale hinder veroorzaakt voor de overige marktkramers en voor het publiek. 

De verkoopwagens, tenten en standen moeten verwijderd zijn en het openbaar domein moet vrij zijn om 

13:00 uur. 

AFDELING 1.1 TOEWIJZING STANDPLAATSEN 

Artikel 2. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen 

 Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: 

- De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van

een ‘machtiging als werkgever’

- Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door

tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap

die houder is van de ‘machtiging als werkgever’.

- de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten

overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.

Artikel 3. Verhouding abonnementen – losse plaatsen 

 De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

- per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)

en/of 

- van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
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Artikel 4. Toewijzingsregels losse plaatsen 

 De toewijzing van losse plaatsen gebeurt op een centraal gelegen plaats om 7u30 volgens de chronologische 

volgorde van aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of 

meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 

Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt het verschuldigde standgeld aan de marktleider, tegen 

ontvangstbewijs, bij aanvang van de markt. 

Een plaats van een abonnement die om 7u30 niet is ingenomen wordt beschouwd als een losse plaats in 

toepassing van dit artikel. 

Artikel 5. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er een 

geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 5.2. Als het register geen 

geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie van een kennisgeving. 

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via 

de website (www.ingelmunster.be) en via de lokale pers.  

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. De 

kandidaturen worden ingediend via het e-loket op de website van de gemeente. 

2. Register van de kandidaturen

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register van 

kandidaturen. Deze kandidaturen worden geklasseerd:  

- eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 5.3.

- dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie

- tenslotte volgens datum (overhandiging, indiening bij de post, ontvangst op duurzame drager)

Overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 art. II.2 kan dit register steeds geraadpleegd 

worden. 

 Jaarlijks moeten de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur bevestigen om in het register 

opgenomen te blijven.  

3. Volgorde van toekenning standplaatsen op basis van register

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement zullen met het oog op de toekenning ervan, de 

kandidaturen als volgt geklasseerd worden in het register van kandidaturen:  

1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten

van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van

definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;

2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;

3. personen die een wijziging van hun standplaats vragen;

4. de externe kandidaten.

De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en 

specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch geordend.  

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt 

als volgt voorrang gegeven:   
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- voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de

hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet

kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;

- voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager via elektronische post (duurzame 

drager) met ontvangstbewijs. 

5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement

Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement 

vermeld staat:  

- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie de standplaats werd toegekend;

- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd

en het adres van haar maatschappelijke zetel;

- het ondernemingsnummer;

- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;

- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;

- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;

- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is (via

retributiereglement);

- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

- Verzekering BA brand en ontploffing

- polisnummer

Als deze gegevens veranderen (onder voorbehoud van overdracht, cfr. artikel 12), meldt de houder van de 

standplaats dit via elektronische post met ontvangstbewijs. Er wordt enkel rekening gehouden met deze 

meegedeelde wijzigingen. 

In functie van het bepalen van de prijs van de standplaats kan de gemeente de standplaatsen jaarlijks 

opmeten en aanpassen. 

Overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 art. II.2 kan dit plan of register steeds 

geraadpleegd worden.    

AFDELING 1.2 ABONNEMENTEN 

Artikel 6. Periodiciteit van abonnement 

 De abonnementen worden toegekend voor de duur van zes of twaalf maanden. 

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager 

(cf. artikel 7 en 8 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door 

het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 9 van onderhavig marktreglement   

Een seizoensgebonden activiteit (art 37) is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of 

diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.  

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden 

geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze 

standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.   
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Artikel 7. Opschorting abonnement 

 De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste 

een maand en maximum 2 jaar wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:  

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en 

houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de 

opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.  

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst 

voorkomen.    

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats, waarbij geen 

rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register (van abonnementen).   

Gedurende de periode van opschorting moet geen standgeld betaald worden. Dit wordt verrekend bij 

facturatie. 

De aanvragen van opschorting en herneming van een abonnement worden betekend per elektronische post 

tegen ontvangstbewijs. 

Artikel 8. Afstand van het abonnement 

 De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen

- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in

artikel 7 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.

- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen

 De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn 

overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.  

 De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend via e-mail. 

Artikel 9. Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente 

 Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in 

volgende gevallen:   

- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding

- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn

eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen.

- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald

in artikel 12 van onderhavig gemeentelijk reglement

- wanneer andere waren verkocht of andere diensten te koop worden aangeboden dan diegene

vermeld op zijn abonnement

- bij onderverhuur van de standplaats

- bij inname van een andere standplaats dan aan hem/haar is toegewezen

- bij ernstige verstoring van het marktgebeuren, openbare orde, rust en veiligheid

- bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider

- Inbreuken tegen artikels 13 tot en met 18 met betrekking tot de reinheid van de marktplaats

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  
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Artikel 10. Vooropzeg vanuit de gemeente 

 Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van 

vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6 maanden. In gevallen van 

absolute noodzakelijkheid kan hiervan afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden.   

Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 

5.3).  

Artikel 11. Inname standplaatsen 

 De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

A. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houder van een

“machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;

B. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats

is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever”;

C. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,

houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor

eigen rekening;

D. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de

standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van

een ambulante activiteit voor eigen rekening;

E. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als

aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke

persoon of rechtspersoon bedoeld in A. tot D.;

F. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties

bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats innemen,

toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de

aanwezigheid van deze.

De personen opgesomd in B. tot E. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten 

de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of 

onderverhuurd. 

Artikel 12. Overdracht standplaats 

 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

A. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante

activiteiten als werkgever

B. en de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats.

C. Een eventuele wijziging van de specialisatie KAN aangevraagd worden per aangetekend schrijven bij

het college van burgemeester en schepenen.

D. binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete

goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen

E. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan

1 standplaats beschikken (cf. art. 2 van dit reglement)

 De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval 

van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.   

De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat : 

- de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om

dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente,

uit te oefenen.
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- Als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden

wordt.

Artikel 13. De doorgang op het marktplein 

1. De markt is open van 6 uur tot 13 uur. De opstelling van de verkoopwagens, tenten of kramen mag vanaf

6 uur. De opstelling voor 6 uur is verboden, tenzij met toestemming van de marktleider. De verkoopwagens,

tenten en standen moeten verwijderd zijn en het openbaar domein moet vrij zijn om 13 uur.

Wie na 7u30 aankomt, wordt niet meer toegelaten, tenzij met toelating van de marktleider en voor zover dit 

geen abnormale hinder veroorzaakt voor de overige marktkramers en voor het publiek. 

Indien de houder van een vaste standplaats zijn plaats niet heeft ingenomen om 7u30 uur, verliest die dag 

zijn rechten op zijn plaats. De marktleiding kan dan beslissen deze plaats ter beschikking te stellen voor de 

losse deelnemers. 

2. Losse deelnemers zijn verplicht de plaatsen in te nemen, die hun toegewezen worden door de marktleider.

3. De verkoopwagens, tenten en kramen moeten zo worden geplaatst dat het publiek ongehinderd tussen de

rijen door kan wandelen, dat hulpdiensten niet worden gehinderd en dat de woningen, handelszaken en

openbare gebouwen toegankelijk blijven voor voetgangers en voor personen die zich met een rolstoel

verplaatsen.

Artikel 14. Verwarmings-, koel- en verlichtingstoestellen 

Het is verboden gebruik te maken van verwarmings-, koel- en verlichtingstoestellen die niet voldoen aan de 

veiligheidsnormen en de wettelijke voorschriften. 

Het is bovendien verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die gassen of rook laten ontsnappen. 

De marktkramers die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht hun burgerlijke 

aansprakelijkheid onder alle oogpunten, tegen brand en ontploffing te laten verzekeren. Op elk verzoek van 

de marktleider moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichting werd voldaan. 

Indien gebruik gemaakt wordt van installaties met vloeibaar gemaakt petroleumgassen (o.a. 

verwarmingstoestellen) dient men te beschikken over een draagbare snelblusser met een inhoud van 

minstens 3 Kg ABC poeder. 

Indien installaties gebruikt worden gevoed door gasflessen met een inhoud groter dan 13 Kg gas of meerdere 

gasflessen dient men te beschikken over een draagbare snelblusser met ABC poeder van minstens 6 Kg. 

Artikel 15. Gebruik van elektriciteit 

De mogelijkheid wordt aan de marktkramers geboden om elektriciteit af te nemen voor verlichting of 

bereiding van hun koopwaar. 

De marktkramers dienen zelf de elektrische leidingen te leggen vanaf het verdeelpunt tot aan hun kraam. Bij 

ongeval of defect kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk gesteld worden en kan dit nooit een reden zijn 

tot schadeloosstelling van inkomstenderving. 

Artikel 16. Reinheid van het marktplein 

De marktkramers en standhouders moeten de marktplaats voortdurend rein houden. Ze moeten alle afval, 

niet verkochte waren of verpakkingen verzamelen zowel tijdens als na de markt. 

Iedere marktkramer moet zelf instaan voor de opruiming van het afval en het zwerfvuil, voortkomende van 

zijn marktactiviteit. 

Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig artikel 9. 
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Ambulante activiteiten in levensmiddelen van dierlijke oorsprong moet voldoen aan de wettelijke bepalingen 

van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van 

dierlijke oorsprong. 

De marktkramers moeten ervoor zorgen dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende 

vloeistoffen/producten op de grond druipen/liggen. Indien dit voor vloeistoffen onmogelijk blijkt, moeten de 

marktkramers deze opvangen in emmers of waterdichte kuipen. 

De marktkramer zal dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangerichte schade. 

Artikel 17. Beschadigingen van de marktplaats 

De marktkramers mogen het openbaar domein op geen enkele wijze beschadigen. Het is ten strengste 

verboden piketten of andere bevestigingen in de verharde bodem aan te brengen. 

Artikel 18. Lawaaihinder 

De marktkramers mogen geen gebruik maken van geluidsversterking of van andere hinderlijke 

lawaaimakende toestellen, tenzij absoluut noodzakelijk voor de verkoop van hun koopwaren zoals 

muziekcassetes, CD’s, DVD’s,….Dit geluidsvolume moet aanvaardbaar zijn voor de aanwezigen op de markt. 

Tijdens kerkelijke diensten of om enig ander openbaar belang kan het spelen van muziek tijdelijk worden 

verboden door de marktleider. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid en verzekering 

De gebruikers van de opgestelde kramen blijven burgerlijk verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 

veroorzaakt door hun onbewaakte, slecht geplaatste of slecht verlichte kramen. 

Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijkheid van de hand. 

Onverminderd de bepalingen in artikel 17 dienen de marktkramers een verzekering af te sluiten ter dekking 

van hun burgerlijke aansprakelijkheid. 

AFDELING 2 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN 
BUITEN DE OPENBARE MARKTEN  

AFDELING 2. 1 PLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN WAAR DE AMBULANTE ACTIVITEIT MAG 
PLAATSVINDEN ZIJN NIET VOORAF BEPAALD 

Artikel 20. Toepassingsgebied 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein 

buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet dit voorafgaand aanvragen bij de 

gemeente.  

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst een 

beslissing over de aanvraag. 

Artikel 21. Voorafgaande machtiging 

1. Aanvraag machtiging

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 20 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in 

artikel 2 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het 

uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden: 

naam, adres, telefoon, mailadres,...).   

De aanvraag moet ingediend worden via het e-loket van de gemeente. 
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2. Beslissing machtiging

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: 

- Identiteit van de aanvrager

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen

- de plaats

- de datum en duur van de verkoop

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: 

- redenen van openbare orde en veiligheid

- redenen van volksgezondheid

- bescherming van de consument

- wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn

- de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden

 De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve 

beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.  

3. Het register van de standplaatsen

Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen vermeld staat: 

- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie de standplaats werd toegekend;

- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd

en het adres van haar maatschappelijke zetel;

- het ondernemingsnummer;

- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;

- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;

- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;

- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is (via

retributiereglement);

- de toegestane plaats

- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

- Verzekering BA brand en ontploffing

- polisnummer

Als deze gegevens veranderen (onder voorbehoud van overdracht, cfr. artikel 12), meldt de houder van de 

standplaats dit via elektronische post met ontvangstbewijs. Er wordt enkel rekening gehouden met deze 

meegedeelde wijzigingen. 

Artikel 22. Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de 

openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. 

Artikel 23. Toewijzingsregels losse standplaatsen 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend 

in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.  

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de 

toewijzing via loting.   

Artikel 24. Toewijzingsregels en bepalingen abonnement 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten van dit reglement. Voorwaarden inzake melding 

van vacature geldt niet. 
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Artikel 25. Vooropzeg vanuit de gemeente 

Wanneer de standplaatsen om redenen van algemeen belang (wegenwerken, herinrichting openbaar 

domein,…) definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een 

standplaats per abonnement van 30 dagen. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hiervan afgeweken 

worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden.   

Artikel 26. Reinheid van de standplaats 

De standhouders moeten de standplaats voortdurend rein houden. Ze moeten alle afval, niet verkochte waren 

of verpakkingen verzamelen zowel tijdens als na de verkoop. 

Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig artikel 9. 

Ambulante activiteiten in levensmiddelen van dierlijke oorsprong moet voldoen aan de wettelijke bepalingen 

van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van 

dierlijke oorsprong. 

De marktkramers moeten ervoor zorgen dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende 

vloeistoffen/producten op de grond druipen/liggen. Indien dit voor vloeistoffen onmogelijk blijkt, moeten de 

marktkramers deze opvangen in emmers of waterdichte kuipen. 

De marktkramer zal dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangerichte schade. 

Artikel 27. Beschadigingen van de marktplaats 

De standhouders mogen het openbaar domein op geen enkele wijze beschadigen. Het is ten strengste 

verboden piketten of andere bevestigingen in de verharde bodem aan te brengen. 

Artikel 28. Lawaaihinder 

De standhouders mogen geen gebruik maken van geluidsversterking of van andere hinderlijke lawaaimakende 

toestellen, tenzij absoluut noodzakelijk voor de verkoop van hun koopwaren zoals muziekcassetes, CD’s, 

DVD’s,….Dit geluidsvolume moet aanvaardbaar zijn voor de aanwezigen op de markt. 

Tijdens kerkelijke diensten of om enig ander openbaar belang kan het spelen van muziek tijdelijk worden 

verboden door de marktleider. 

Artikel 29. Aansprakelijkheid en verzekering 

De gebruikers van de opgestelde blijven burgerlijk verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, veroorzaakt 

door hun onbewaakte, slecht geplaatste of slecht verlichte kramen. 

Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijkheid van de hand. 

Onverminderd de bepalingen in artikel 17 dienen de standhouders een verzekering af te sluiten ter dekking 

van hun burgerlijke aansprakelijkheid. 

AFDELING 3 : VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN MET NIET-COMMERCIEEL 
KARAKTER  

Artikel 30. Specifieke voorwaarden voor verkopen met niet-commercieel karakter 

De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of uitstallen is niet 

onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Ze vinden plaats met één van volgende doelen
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- menslievend doel,

- sociaal doel,

- cultureel doel,

- educatief doel,

- sportief doel

- de verdediging en promotie van de natuur,

- de verdediging en promotie van de dierenwereld,

- de verdediging en promotie van een ambacht

- de verdediging en promotie van streekproducten,

- steun bij een humanitaire catastrofe,

- steun bij een ramp of belangrijke schade;

2. Ze blijven occasioneel;

3. De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft vooraf toestemming verleend;

4. Als ze de grenzen van de gemeente overschrijdt en geen bijkomende toelating van de gemeente vereist is,

dan heeft de organisatie een voorafgaande toelating gevraagd aan de Minister of de personeelsleden aan wie

hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd.

De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, geldt niet ingeval toepassing wordt gemaakt van het eerste lid, 

4.  

Artikel 31. Identificatievereiste 

Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of 

diensten voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in art 26, is elke verkoper herkenbaar via een 

kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.  

Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de verantwoordelijke, binnen 

dertig dagen, het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren.   

Artikel 32. Aanvraag toestemming 

De aanvraag van een toestemming is afhankelijk van de situatie, gericht aan de burgemeester(s) of aan zijn 

afgevaardigde(n) of aan de Minister of aan de personeelsleden aan wie hij die bevoegdheid heeft 

gedelegeerd, op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.   

De aanvraag omvat : 

- de verantwoordelijke van de actie,

- het doel van de actie,

- de plaats of plaatsen,

- de periode of periodes van verkoop,

- de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid.

 De toestemming, is beperkt tot één jaar. Ze is hernieuwbaar. Ze bevat de vermeldingen uit de aanvraag. 

Artikel 33. Weigeren en intrekken toestemming 

De toestemming kan geweigerd worden en de actie kan verboden worden als de doelstelling niet 

overeenstemt met de toegestane doelen of als de voorgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare 

orde, veiligheid, gezondheid of rust.    

Als de overheid die ervoor bevoegd is de toestemming te verlenen, argwaan heeft over de reële doelstellingen 

van de actie of over de moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan ze een voorafgaand onderzoek laten 

uitvoeren door de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en artikel 45 van Koninklijk Besluit. Ze kan 

ook van een of meer verantwoordelijken eisen dat ze een uittreksel uit het strafregister voorleggen.   
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 De toestemming, vermeld in art 7 §1, eerste lid, 3° of 4°, kan ingetrokken worden of de actie kan verboden 

worden, tijdens de manifestatie, door de bevoegde overheid als vastgesteld wordt dat de voorwaarden van de 

toestemming of van de verklaring of de voorschriften, vermeld in dit artikel, niet worden nageleefd.   

Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging die de 

bepalingen van dit artikel niet naleeft, gedurende een periode van één jaar vanaf de vaststelling van de niet-

naleving. In geval van recidive kan de duur van de voormelde periode op drie jaar worden gebracht.   

 De weigering, het verbod of de intrekking wordt betekend: 

- met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs

- of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

AFDELING 4 AANVULLENDE BEPALINGEN 

Artikel 34. Bevoegdheid marktleider 

De marktleider, aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde, is bevoegd om documenten die de 

machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.  

Artikel 35. Verplichte documenten  

De machtiging ambulante handel is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd zijn: 

- het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de buitenlandse onderdanen,

een identiteitsbewijs dat dat vervangt;

- een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk

gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen

brandrisico’s;

- het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt verkocht,

voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid.

 De machtiging en de documenten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, worden voorgelegd op elk 

verzoek van de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en artikel 44 en 45 van het 

Koninklijk besluit.   

De gemeente zal de machtiging en de documenten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, bij de 

toekenning van een standplaats en nadien periodiek en steekproefsgewijs controleren.  

Artikel 36. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art 21) 

 Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar 

uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het 

voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen 

werken.   

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk

persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt

uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een

rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;

2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;

3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en

indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze

vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
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PATRIMONIUM 
6. Machtigen tot het neerleggen van een aankoopbod
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een 

bevoegdheid is van de gemeenteraad; 
Gelet op de online-melding van de NBMS tot verkoop van het station van Ingelmunster met aanpalend 

terrein via www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/3rd-party-sales/immo/sale/ingelmunster; 
Overwegende dat in het kader van de herinrichting van de stationsomgeving van Ingelmunster het 

aangewezen is dat de gemeente Ingelmunster dit patrimonium kan toevoegen aan de projectzone voor de 
herinrichting; 

Overwegende dat de gemeente daartoe een bod moet uitbrengen voor 1 december 2022; 
Overwegende dat het openbaar vaststellen van een biedingsprijs in de gemeenteraad ingaat tegen de 

belangen van de gemeente; 
Overwegende dat aldus best de heer Burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd 

om, in opdracht van de gemeente, deze aankoopprocedure te voeren; 
Overwegende dat de nodige middelen in het budget van de gemeente zijn ingeschreven; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De aankoop van het station van Ingelmunster met aanpalend terrein wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – De heer Burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om, namens de gemeente, 

de aankoopprocedure te voeren en een bod uit te brengen overeenkomstig de voorzieningen in 
het budget. 

7. Goedkeuren van een ontwerpakte voor een kosteloze grondafstand
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de ontwerpakte tot gratis grondafstand; 
Overwegende dat het een perceel grond betreft dienstig als wegenis en groenzone, gelegen aan de 

Oliekouterstraat, gekadastreerd sectie A nummer 549E met een totale oppervlakte volgens kadaster van 3a 
4ca en met een oppervlakte volgens meting van 4a 24ca; 

Overwegende dat deze afstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met 
het oog op de opname in het openbaar domein;  

Overwegende dat deze overdracht kosteloos geschiedt en ten algemeen nut en in uitvoering van de 
overeenkomst tot verkaveling afgesloten tussen de nv Matexi West-Vlaanderen en de gemeente 
Ingelmunster; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Goedkeuring te hechten aan het afbakeningsplan met refentienummer 36007/10589 opgemaakt 

op 1 oktober 2018 door landmeter Paul Demyttenaere voor de verwerving van 4a 24ca wegenis 
en groenzone. 

Artikel 2 – Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van akte met referentie KG2570-2022/10821, 
opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch voor de overdracht van een perceel grond dienstig 
als wegenis en groenzone, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als  

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer

A 549 E 3a 4ca 
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Artikel 3 – De Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting 
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte. 

COMMUNICATIE 
8. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Cityscreens NV voor de plaatsing en

uitbating van een digitaal infoscherm
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het beleidsplan ‘De 10 Grote Werken’ waarbij een doelstelling is om als modern 
overheidsbedrijf te werken door onder andere het plaatsen van digitale infoborden; 

Gelet op het aanbod van Cityscreens nv; 
Overwegende dat Cityscreens nv het gemeentebestuur 1 gratis LED-scherm van 5m² P6-kwaliteit 

kosteloos aanbiedt. Onder kosteloos wordt verstaan dat NV Cityscreen instaat voor de financiering van het 
scherm, de plaatsing, het onderhoud, de verzekering, herstellingen, enzovoort; 

Overwegende dat CityScreens nv hiervoor samenwerkt met het Belgisch bedrijf Q-lite dat schermen 
van hoge kwaliteit aanbiedt: minder lichtintensiteit waardoor ze niet verblinden en dubbele dimfunctie 
waarbij de intensiteit afneemt bij schemering; 

Overwegende dat de schermen 16 uur uitzenden (van 6 uur tot 22uur) waarvan de helft van de 
schermtijd gratis aan het gemeentebestuur wordt aangeboden; 

Overwegende dat de andere helft van de zendtijd aangeboden wordt aan Ingelmunsterse handelaars, 
voor een bedrag van 295 euro per maand, met maximum 10 adverteerders per maand; 

Overwegende dat de gemeentelijke info en de info van de handelaars afwisselend wordt getoond 
(wissel per 6 seconden); 

Overwegende dat Cityscreens NV een engagement vraagt van 15 jaar; 
Gelet op het marktonderzoek door het gemeentebestuur waarbij het aanbod van Cityscreens door 

geen enkele andere speler werd aangeboden; 
Gelet op de kostprijs voor het gemeentebestuur: stroomverbruik en het plaatsen van een meterkast 

via Fluvius;  
Gelet op de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst waarin alle afspraken voor zowel Cityscreens 

als het gemeentebestuur zijn vervat; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Cityscreens NV wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd 

bij deze beslissing. 
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Oostrozebekestraat, 4 
8770 INGELMUNSTER 
Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: BE83 0910 0022 1715 

Samenwerkingsovereenkomst plaatsen digitaal infoscherm 

Dossier behandeld door: 
Ilse D’Hespeel, Coördinator Communicatie en Dienstverlening  (051 33 74 14) 
E-mail: ilse.dhespeel@ingelmunster.be

Tussen de ondergetekenden, 
het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Kurt WINDELS, 
burgemeester en de heer ir. Dominik RONSE, algemeen directeur, met als adres 
Oostrozebekestraat, 4 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van het 
gemeentebestuur, verder de gemeente genoemd, 

enerzijds, 

de firma Cityscreens, met als adres C-mine 12 – Genk 
Vertegenwoordigd door Geert Brouwers, 
Gemachtigd en handelend in naam en voor rekening van Cityscreens overeenkomstig de statuten, verder 
Cityscreens genoemd, 

anderzijds, 

IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

Artikel 1.  Voorwerp en beschrijving van de goederen 

1.1 
Onderhavige overeenkomst regelt zowel het aspect van de locatie waar het LED-bord zal worden geplaatst 
alsook de verhouding tussen het gemeentebestuur en Cityscreens omtrent de publieke en private uitbating 
van de LED-borden. 

1.2 
De volgende voorwaarden hebben betrekking op de uitgestippelde locatie in de Gravinnestraat, op het 
marktplein, ongeveer ter hoogte van de kapel.    
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Artikel 2.  Locatie 

Cityscreens gaat na bezichtiging van de vermelde inplantingsplaats akkoord met de staat waarin ze zich 
bevindt en verbindt zich ertoe deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat of beter achter te laten 
met uitzondering van de normale slijtage waarvoor Cityscreens niet verantwoordelijk is.  

Artikel 3.  Duur van de overeenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een termijn van 15 jaar. Zij neemt een aanvang op […] en 
eindigt op […]. De overeenkomst is verlengbaar volgens dezelfde onderhavige voorwaarden, ook wat de 
duurtijd betreft, indien ze drie maanden voor de overeengekomen einddatum niet wordt opgezegd bij middel 
van een aangetekende zending. 
Cityscreens kan ten allen tijde de samenwerkingsovereenkomst opzeggen mits het in acht nemen van een 
opzegperiode van drie maanden. De opzegging moet gebeuren met een aangetekende brief. De datum van 
afgifte op de post is bepalend voor het ingaan van de opzegtermijn. 

Artikel 4.  Zendtijd en boodschappen 

De zendtijd wordt tussen partijen volledig evenredig verdeeld, zijnde 50% toegewezen tijd aan publieke 
boodschappen voor het gemeentebestuur en 50% zendtijd voorbehouden voor commerciële boodschappen 
in te vullen door de Cityscreens. De boodschappen van het gemeentebestuur en Cityscreens worden 
afwisselend getoond en wisselen iedere 6 seconden.  

Cityscreens beslist vrij over de wijze waarop ze haar voorbehouden tijd voor publicitaire doeleinden 
aanwendt. De exploitatie door Cityscreens mag evenwel geen politiek of levensbeschouwelijk karakter 
hebben en mag evenmin een aantasting vormen aan de goede zeden. Tevens mogen de publicitaire 
boodschappen niet strijdig zijn met het gevoerde beleid van het gemeentebestuur of op verzet stuiten van 
de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. De exploitatie door Cityscreens wordt beperkt tot (rechts-
)personen beschikkende over een inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en waarvan de 
exploitatiezetel zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster. Hiervan kan maar 
afgeweken worden in het enkele geval door een derde (rechts-)personen beschikkende over een inschrijving 
bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en waarvan de exploitatiezetel zich niet bevindt op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster voor zover er op het grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster geen vergelijkbare exploitatie geschiedt of wanneer de aanwezige vergelijkbare exploitatie op 
het grondgebied van de gemeente Ingelmunster niet wenst in te gaan op het voorstel van zendtijd 
uitgaande van Cityscreens. 

Het gemeentebestuur beslist vrij over de wijze waarop ze haar voorbehouden tijd voor openbare doeleinden 
aanwendt. Deze mogen echter niet in concurrentie gaan met de commerciële activiteiten van Cityscreens. 
De boodschappen zullen steeds binnen de 24 uren na aanvraag daartoe op de videoschermen verschijnen, 
uitgezonderd in duidelijke crisissituaties, waarin het gemeentebestuur de boodschappen steeds onmiddellijk 
kan laten verschijnen. 

Indien het gemeentebestuur met het oog op de publicatie van haar publieke boodschappen een beroep wil 
doen op de Cityscreens om deze boodschappen in een professionele lay-out te publiceren, zal daartoe 
telkens een afzonderlijke dienstenovereenkomst worden afgesloten. 

Artikel 5.  Technische specificaties 

5.1 
De videoborden blijven voor de duur van de overeenkomst eigendom van Cityscreens.  
De videoborden voldoen aan de in artikel 5.3 in  deze overeenkomst bepaalde technische specificaties, en ze 
voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De te plaatsen videoborden worden geplaatst volgens de regels 
van de kunst en voldoen aan alle voorwaarden van deskundige plaatsing. 

Vervolg zitting van 22 november 2022

Blz. 25/41Bijlage om te worden gevoegd bij punt 8 van de agenda



5.2 
De videoborden hebben één enkele zijde voor het aanbrengen van stedelijke communicatie, aangeleverd 
door de communicatiedienst van het bestuur, in afwisseling met publiciteit. 

In totaal is er 1 ledscherm voorzien, uitgevoerd in 1 enkelzijdige opstelling, geplaatst tegen een ronde 
staander en geplaatst op een betonfundatie dienstdoende als fundering (contragewicht). 

5.3 
1. Zichtbaarheid van de boodschap

De schermen worden geplaatst op openbaar domein en moeten bestand zijn tegen mogelijke negatieve 
omgevingsfactoren. Zowel de schermen, de behuizing en de volledige draagconstructie moeten bestand zijn 
tegen mechanische belasting, allerlei weersomstandigheden, UV-straling, zout water en zuren. 
De schermen mogen tegelijk geen negatieve invloed hebben op de verschillende weggebruikers, zowel in 
vorm als in lichtsterkte. Het scherm moet bijgevolg uitgerust zijn met een automatisch helderheidssysteem 
dat de helderheid aanpast op basis van het omgevingslicht (geen verblindend beeld bij schemering of ’s 
nachts). De schermen moeten daarnaast ook voldoende zichtbaarheid garanderen bij hevig invallend 
zonlicht. 
Het infobord moet geschikt zijn voor het verspreiden van informatie via kleurenbeelden en voldoen aan 
volgende kenmerken: 

 Aantal borden: 1
 Netto oppervlakte minimaal 3m² en maximaal 5m²
 Reële pixelafstand: minimaal 12mm (p 12)
 De gebruikte leds zijn hoogkwalitatief (enkel SMD-kwaliteit), hebben een hoge helderheid

en een lange levensduur (minimum 100.000 branduren)
 De aangeboden displays moeten verbeterbaar zijn. De ombouw naar een betere resolutie

moet mogelijk zijn door uitsluitend de led-modules te vervangen. De voorkeur gaat uit naar
een bord in landscapeformaat op een vaste constructie

 Behuizing in aluminium in nog te bepalen kleur
 Onderhoud van de borden via front maintenance
 Plaatsing paal en borden is inbegrepen in het aanbod van Cityscreens
 Cityscreens voorziet jaarlijks onderhoud en reiniging

2. Specificaties schermen
a. Type schermen

Het aangeboden scherm is van het type LED (True) color en heeft een exacte netto 17:9 
breedbeeldverhouding. 
Zelfs geringe afwijkingen van de netto 17:9 breedbeeldverhouding worden niet toegestaan. 
De ledschermen moeten daarnaast minimaal voldoen aan de volgende specificaties:  

 Beeldformaat 120 inch.
 Minimale resolutie van het display bedraagt 240 x 450 = 108.000 beeldpunten.
 Beeldverhouding 17:9 strikt te respecteren!
 Hartafstand pixel-pixel (pixel pitch): minimaal 12 mm.
 Type Led 3 in 1 SMD.
 Lichtsterkte > 6.500 NIT (cd/M2).
 Aantal kleuren: > 16,7 miljoen.
 Zichthoek horizontaal/verticaal 120°.
 Interface DVI.
 Aansturing via Player PC aan te leveren door Cityscreens
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b. True Color
Het bord is van het type True Color: 

 Aantal kleuren: 256 voor rood, 256 voor groen, 256 voor blauw
 Kleurdiepte: 256 × 256 × 256 = 16.777.216 (24 bit)
 Interne kleurdiepte: 68.719.476.736 (36 bit)

c. Kast en kastprofiel
De kast wordt vervaardigd uit een dubbelwandig aluminium design profiel, gepoederlakt in een RAL-kleur 
naar keuze, volgens de qualicoat norm. 

 Poedersoort: polyester.
 Laagdikte: 60 tot 80 micrometer.
 Hechting: volgens NEN 5337.
 Kleur: RAL naar keuze .
 De deklaag van een partij moet gelijkmatig van kleur en glans zijn.
 Glans: glansmeting volgens ISO 2813.
 Hardheid: volgens NEN-ISO 2815.

De kast is vervaardigd uit een dubbelwandig aluminium profiel. Met het oog op een maximale stabiliteit en 
stijfheid van de constructie wordt gekozen voor een extrusieprofiel. De kast is voorzien van een aluminium 
achterwand welke is vervaardigd uit één geheel. Zogenaamde modulaire samenvoegingen zijn niet 
toegestaan. Op de achterwand zijn de voorzieningen getroffen voor de kastventilatie en de filterinstallatie. 
De hoekverbindingen van de kast zijn gelast en voorzien van een afdichting om het insijpelen van vocht 
tegen te gaan.  
Aan de voorzijde is een scharnierend kader voorzien (aluminium extrusieprofiel) met gasdrukveren waarin 
een gelaagd glazen front is gemonteerd. Het gelaagd glazen front bestaat uit gelaagd glas 6.6.2 waarbij het 
UV licht voor quasi 100% wordt gefilterd. Dit zorgt ervoor dat de versnelde veroudering van leds door UV-
licht tegen wordt gehouden. Het front is daarnaast voorzien van een zwarte uitkadering omwille van een 
beter contrast. 
De kast en het glazen front vormen als het ware één geheel. Losse voorzetramen zijn niet toegestaan. In 
gesloten toestand is er sprake van een gesloten structuur waarbinnen een volledige klimaatcontrole mogelijk 
is. Het front scharniert over de volle breedte van de bovenzijde. Het gebruik van losse scharnieren is gezien 
de kans op slijtage en lekkage niet toegestaan.  
Ter voorkoming van het insijpelen van vocht is er tussen het front en de kast, vervaardigd uit extrusieprofiel, 
een rubber afdichting geplaatst. De kast is zodanig opgebouwd dat ter voorkoming van slijtage van de leds 
een volledige klimaatcontrole mogelijk is.  
De kast is voorzien van een actieve ventilatie die aanwezig is op zowel de voedingen als op de gehele kast, 
beide afzonderlijk van elkaar. Gecompartimenteerde ventilatie is gezien het risico op een ongelijkmatige 
koeling van de leds niet toegestaan.  
De maximaal toegelaten IP-norm bedraagt: voorzijde IP 65 en achterzijde IP 54. 
Ten behoeve van de ventilatie van de kast zijn verwisselbare stoffilters aangebracht. 
Ter ondersteuning van de klimaatcontrole waaronder het tegengaan van de vorming van condens, is er aan 
de onderzijde van het glazen front (binnenzijde kast) over de volle breedte een verwarmingslint aangebracht 
dat indien nodig, automatisch in werking treedt.  
De kast is aan de achterzijde voorzien van voldoende stevige montagebeugels om geplaatst te worden tegen 
een door de leverancier te plaatsen ronde staander, met daarin een technisch luik voorzien van een 
veiligheidsslot.  
Alle voorzieningen waaronder player pc, UMTS router, aan/uit schakelaar en overige zijn ingebouwd in de 
paal respectievelijk het display en van buitenaf niet toegankelijk voor onbevoegden. Hiertoe is de installatie 
uitgerust met een veiligheidsslot en voorzien van een meerpuntssluiting.  
De player pc is door CityScreens in te bouwen. 
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d. Leds
De gebruikte leds zijn hoogkwalitatief en hebben een hoge helderheid (perfect leesbaar in volle zon en een 
lange levensduur (minimum 100.000 branduren)). Er wordt gegarandeerd dat voor elke display, leds uit één 
BIN of RANK worden gebruikt. 

e. Resolutie / Evolutiviteit
Het aangeboden systeem beschikt over de mogelijkheid om op termijn omgebouwd te worden naar een nog 
hogere beeldkwaliteit zonder dat het daarbij noodzakelijk is de kast, voedingen, sturingen enz. te 
vervangen. Het upgraden van de borden moet gebeuren door uitsluitend de ledprints te vervangen met 
hergebruik van de bestaande kast, constructie en overige onderdelen (voeding, stuurprints, bekabeling). 

f. Connectoren
Alle data- en voedingsverbindingen gebeuren door middel van trillingsbestendige connectoren conform UL 
940-normering betreffende brandveiligheid.

g. Automatische dimfunctie
De intensiteit van de leds wordt geregeld in functie van het omgevingslicht. De dimmer is uitgerust met een 
vertragende werking waardoor bijvoorbeeld de koplampen van een passerend voertuig geen invloed hebben 
op de helderheid van het ledscherm. 

h. DVI-dimfunctie
De informatieborden zijn bovendien uitgerust met een DVI-dimsysteem. Deze functie elimineert het 
hinderlijke oplichten bij het wisselen van donkere naar lichte beelden volledig.  

i. EMC-normering
De leddisplays voldoen aan de strengste eisen van de EMC-normering. De complete displays zijn zo 
opgebouwd dat de waardes van o.a. uitstraling ruim binnen de EMC-normen vallen.  

j. Overvoltage protection
Het informatiebord is voorzien van gestabiliseerde voedingen, een netfilter met ferrietkernen. De 
gestabiliseerde voedingen zijn uitgerust met een overvoltage protection waarbij ze uitschakelen bij een 
overspanning. 

k. Klimaatregeling
De gehele installatie wordt gekoeld door een ventilatiesysteem met een regelbaar debiet. Er is een 
verwarmingselement voorzien over de volle breedte van het glazen front zodat er geen condensvorming  
kan optreden en er rekening wordt gehouden met de vochtigheidsdrempel en temperatuurwaarde om zo de 
elektronica te beschermen en blijvende schade te vermijden. De aansturing van de klimaatregeling gebeurt 
op afstand (via het internet). De klimaatsturing heeft de mogelijkheid om de saturatie van de filters te 
indiceren. 

l. Pixeltest
Het is mogelijk om op afstand (via internet) de werking van elke individuele pixel te controleren. Deze 
controle is mogelijk door een grafische weergave op de controle pc waarbij de status van elke pixel in een 
beeld is af te lezen. 

m. Ronde paal
Het ledscherm wordt tegen een door Cityscreens te vervaardigen en te leveren ronde paal geplaatst. De paal 
is vervaardigd uit staal en voorzien van een technisch luik. De stalen structuur dient te worden gepoedercoat 
in een nader te bepalen RAL-kleur.  Het geheel is voorzien van een voetplaat die op een betonfundatie 
gemonteerd kan worden.  
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n. Betonfundatie
De ronde paal wordt geplaatst op een betonfundatie die dienstdoet als fundering. De betonfundatie wordt 
door Cityscreens eenvoudig geplaatst op een vlakke bodem en is voorzien van passende voorzieningen voor 
het doorvoeren van bekabeling. Na plaatsing voorzien de diensten van de gemeente in het opnieuw 
aanbrengen van straat- of grondwerk over de fundatie.  

o. Montage en operationeel opleveren
De displays worden gemonteerd tegen een ronde staander geplaatst op een betonfundatie. 
Het gemeentebestuur voorziet in het ter beschikking stellen van een vlakke ondergrond waarop de installatie 
geplaatst kan worden. Centraal gepositioneerd op het plaatsingsvlak voorziet het gemeentebestuur in een 
elektriciteitsvoorziening (= voedingskabel). Cityscreens voorziet in de plaatsing van de volledige installatie 
evenals de operationele oplevering en het onderhoud ervan. Cityscreens zorgt eveneens voor de keuring van 
de elektrische installatie, met dien verstande dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor eventueel 
noodzakelijke aanpassingen aan de stroomtoevoer. De verantwoordelijkheid van Cityscreens beperkt zich tot 
de door hen te bouwen en te plaatsen installatie.  

p. Aansturing
De aansturing gebeurt door middel van een door Cityscreen te voorziene draadloze verbinding via 4G 
waarbij de opdrachtnemer ook de nodige simkaarten met data abonnement voorziet. 

3. Gebruiksvriendelijk Content Management System
Cityscreens toont aan de hand van een demo de gebruiksvriendelijkheid van de programmatiesoftware aan. 
Verder voldoet het CMS aan volgende vereisten: 

 vanop verschillende locaties en door verschillende mensen online bruikbaar
 Cityscreens is eigenaar van het aangeboden Content Management System

Toepassing van een huisstijl is mogelijk zodat alle boodschappen van het gemeentebestuur in dezelfde 
uniforme layout (via templates) worden getoond. 

Dit softwarepakket moet het gemeentebestuur onder meer de mogelijkheid bieden om de borden tijdens 
crisissituaties over te nemen om zo op een snelle en doeltreffende manier te communiceren met de 
inwoners en bezoekers van het gemeentebestuur.  

Artikel 6.  Verbintenissen van Cityscreens 

6.1 
Cityscreens zal op haar kosten instaan voor het periodiek reinigen en het periodiek onderhouden van de 
videoborden. Hiertoe zal het gemeentebestuur toelating geven aan Cityscreens belast met deze werken, 
daar waar mogelijk, gratis het nodige water af te nemen. 

6.2 
Cityscreens staat in voor het graven van het gat, waarin het videobord zal geplaatst worden, tot op een 
diepte van 80 cm, zodoende dat de betonnen sokkel hierin kan geplaatst worden. Deze betonnen sokkel 
wordt ook geplaatst door Cityscreens. 

6.3 
De kosten van vervanging van de bestanddelen van installaties die zouden beschadigd worden, na ongeval 
of vandalisme, of om welke reden ook, zullen gedragen worden door Cityscreens. Cityscreens zal elk vervolg 
behouden tegen de aanrichters van eventuele schade. 

6.4 
Bij het stopzetten van de overeenkomst zal Cityscreens verplicht zijn om uiterlijk binnen de 2 maanden na 
het einde van de overeenkomst haar videoborden terug te nemen en de locatie in de oorspronkelijke staat 
te herstellen. Na verloop van deze termijn zal het gemeentebestuur ambtshalve overgaan voor rekening van 
Cityscreens tot algehele verwijdering van het bord en herstel van de locatie. 

6.5 
Cityscreens verbindt er zich toe elke publiciteit, aanplakbrief of opschrift, vreemd van de hare, te 
verwijderen in de kortst mogelijke tijd. 
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6.6 
Cityscreens is verantwoordelijk zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden voor alle schade 
of ongevallen die zouden kunnen voorvallen, ongeacht de oorzaak. 

Met het oog op de burgerlijke aansprakelijkheid en het dekken van alle mogelijke schade aan derden dient 
Cityscreens te zorgen voor een globale verzekeringspolis, van dewelke een afschrift dient overgemaakt te  
worden aan het gemeentebestuur. Op eenvoudige vraag van het gemeentebestuur moet Cityscreens doen 
blijken dat zij de desbetreffende premies betaald heeft. 

6.7 
Cityscreens mag geen werken uitvoeren op het perceel waarvoor een omgevingsvergunning of andere 
bestuurlijke vergunning nodig is, zonder dat hij deze vergunning verkregen heeft. Cityscreens staat in voor 
het bekomen van de vereiste vergunningen. Het gemeentebestuur draagt terzake geen enkele 
verantwoordelijkheid. 

Artikel 7.  Verbintenissen van het gemeentebestuur 

7.1 
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe om geen soortgelijk concept van LED-borden van derden ofwel via 
een concessieovereenkomst, ofwel via een huurovereenkomst ofwel via welke overeenkomst dan ook te 
plaatsen of te laten plaatsen op eigendommen binnen de gemeentegrenzen voor de duur van deze 
overeenkomst en voor de duur van de stilzwijgende verlengingen ervan. Onder ‘soortgelijk concept’ dient te 
worden verstaan het door het gemeentebestuur (laten) exploiteren van publieke en private uitbating met 
publiciteit van ledborden (zie artikel 4). Valt niet onder ‘soortgelijk concept’: het plaatsen van LED-borden 
voor andere doeleinden. Het gemeentebestuur zal zich volledig onthouden om in concurrentie te gaan met 
de commerciële activiteiten van Cityscreens, behoudens na schriftelijke goedkeuring van Cityscreens. Het 
gemeentebestuur verleent aldus exclusiviteit aan Cityscreens om deze en soortgelijke concepten van LED-
borden te exploiteren, bij gebreke waaraan Cityscreens het recht heeft om onderhavige overeenkomst te 
ontbinden, met recht op volledige schadevergoeding. 

7.2 
Het gemeentebestuur staat in voor de bekabeling en de aansluiting van elektriciteit waarvoor zij ook de 
gebruikskosten draagt. 

7.3 
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe geen enkele wijziging te brengen aan de installaties zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Cityscreens die er eigenaar van blijft. 

7.4 
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe geen enkel reclamemiddel, behoudens de bestaande, op de 
openbare weg te plaatsen, dat het zicht op een bord kan belemmeren of schaden. De toegang tot de kasten 
moet steeds vrij blijven. 

7.5 
Geen enkele standplaatsvergoeding voor voetpad, huur, belasting zal door het gemeentebestuur mogen 
geëist worden van Cityscreens omwille van de publicitaire uitbating van het videobord. 

7.6 
Het gemeentebestuur zal in geen geval het videobord mogen vervangen, veranderen of verplaatsen. Enkel 
Cityscreens, daar deze eigenaar is, heeft hiertoe het recht. 

7.7 
Indien de verplaatsing van een of meerdere installaties om veiligheidsredenen, openbare werken, of gelijk 
welke reden noodzakelijk is, zal Cityscreens moeten overgaan tot het wegnemen en herplaatsen hiervan. 
Het  verzoek gebeurt minstens vier weken op voorhand en de kosten zijn voor Cityscreens. De nieuwe 
gekozen plaats zal bepaald worden voor de wegname van het te verplaatsen materiaal. In elk geval zal de 
nieuw gekozen plaats dezelfde waarde moeten hebben als de eerst gekozen plaats. 
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Artikel 8.  Bijzondere bepalingen 

Alle en gelijk welke, huidige belastingen en taksen, inclusief de onroerende voorheffing, die door de staat, 
het gewest, de provincie, de gemeente of eventueel andere autoriteiten en instellingen geheven worden of 
zullen worden met betrekking de locatie of de activiteiten die er door Cityscreens worden uitgeoefend, zijn 
ten laste van de gemeente. 

Artikel 9.  Pacht, vruchtgebruik, gebruik en huur 

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het perceel uiterlijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
concessieovereenkomst vrij is van pacht, vruchtgebruik, gebruik of huur. 

Artikel 10.  Verbreking van de overeenkomst 

10.1 
Het gemeentebestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, de concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen of indien 
Cityscreens de voorwaarden van deze overeenkomst niet naleeft. 

Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst : 
 niet-betaling van voorgestelde investeringen
 slecht onderhoud van het infoscherm
 faling/faillissement van Cityscreens of overlijden van de zaakvoerder van Cityscreens
 nalatigheid in de uitbating.

Deze opsomming is niet limitatief. 

Ingeval van zware en herhaalde tekortkomingen vanwege Cityscreens aan de verplichtingen die 
voortspruiten uit huidige overeenkomst, na door het gemeentebestuur in gebreke te zijn gesteld bij 
aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs en zonder effect gebleven binnen een termijn van 30 dagen. 

Enkel in deze gevallen zal de opzegging geen aanleiding geven tot betaling van een vergoeding aan de 
Cityscreens behoudens bewezen schade aan het gemeentebestuur en zal Cityscreens binnen de 30 dagen 
overgaan tot algehele verwijdering van het bord. 

Nochtans zullen deze schikkingen niet gelden ingeval de tekortkomingen vreemd zijn aan Citsycreens 
(overmacht, weeromstandigheden, enz.), in welk geval Cityscreens binnen de korst mogelijke termijn de 
exploitatie opnieuw zal verzekeren. 

10.2 
Indien tijdens de duur van huidig contract, de publicitaire uitbating van de installaties van Cityscreens 
onmogelijk zou worden, of in waarde zou verminderen, door factoren vreemd aan Cityscreens (minder  
zichtbaarheid, gedeeltelijke of totale afwezigheid van verlichting,...) of indien nieuwe wets- of fiscale 
bepalingen de huidige handelsvoorwaarden of financiële uitbating door Cityscreens zouden wijzigen, heeft 
Cityscreens het recht om: 

• de herziening van de voorwaarden van de huidige overeenkomst aan te vragen aan het
gemeentebestuur;

• teneinde de uitwerking ervan te beperken, het aantal videoborden naar haar goeddunken te
verminderen;

• het contract volledig op te zeggen, waarbij Cityscreens een vergoeding van de niet-afgeschreven
kosten kan opeisen ingeval het gemeentebestuur een (pest-)belasting invoert die (on-)rechtstreeks
het voorwerp van deze overeenkomst viseert

Artikel 11.  Beëindiging van de overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt beëindigd zoals bepaald in artikel 3. 

Artikel 12.  Volledige overeenkomst 

De overeenkomst drukt volledig de wil uit van de partijen en vervangt alle vorige overeenkomsten, 
afspraken en besprekingen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de partijen, hun aangestelden en hun 
adviseurs met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst. 
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Artikel 13.  Nietigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig zouden dienen te worden verklaard of 
onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de 
wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het 
desbetreffende artikel van de overeenkomst en van de overeenkomst in zijn geheel, voor zover deze nog 
enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. De partijen verbinden er zich toe om in 
de mate van wat wettelijk mogelijk is, de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die 
overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van de overeenkomst.  

Artikel 14.  Titels 

De omschrijvingen of titels van de verschillende artikelen van de overeenkomst zijn enkel toegevoegd om 
duidelijkheid van de tekst te bevorderen en kunnen in geen geval worden beschouwd als een wezenlijk deel 
van de overeenkomst of als houden ze enige definitie, beperking of afbakening in van het toepassingsgebied 
of het doel van het specifieke artikel of paragraaf waarnaar ze verwijzen. 

Artikel 15.  Woonstkeuze 

Alle mededelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomt zullen worden gedaan per 
kennisgeving aan de adressen vermeld bij de aanhef van de overeenkomst. 

Elke adreswijziging zal aan de andere partij per kennisgeving worden meegedeeld. 

Artikel 16.  Verzaking 

Verzuim of vertraging in de uitoefening door een van de partijen van enig recht uit deze overeenkomst 
houdt geen verzaking aan dat recht in, en evenmin zal enige gedeeltelijke uitoefening van zulk recht de 
verdere uitoefening van dit recht of de uitoefening van elk ander recht uitsluiten.  

De rechten die uitdrukkelijk voorzien zijn in deze overeenkomst zijn cumulatief en sluiten geen andere 
wettelijk voorziene rechten uit tenzij in deze overeenkomst anders bepaald. 

Artikel 17.  Toepasselijk recht 

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Artikel 18.  Geschillenbeslechting 

Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een 
informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn 

Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan 
de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement van Limburg, 
afdeling Tongeren zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst 
voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele 
procedure.  

Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich ertoe te goeder 
trouw en met in acht name van de redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op 
een minnelijke regeling. 

Daartoe zal de eisende partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de aard van het 
geschil en de mogelijke oplossingen.  
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Opgemaakt te [plaats] in 2 exemplaren op [datum], waarvan elke partij erkent er één ontvangen 
te hebben. 

De Algemeen Directeur De Burgemeester 
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IT 
9. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 december
2022 van Cipal DV

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Cipal DV; 
Gelet op de statuten van Cipal DV; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per mail van 31 oktober 2022 om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van Cipal DV van 15 december 2022; 
Gelet op gemeld bericht van Cipal DV met opgave van volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023
3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van de heer 
Jan Rosseel, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2022 houdende aanduiding van 
mevrouw Nadine Verheye, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens, 
Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal DV van 15 december 2022 worden 

goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van Cipal DV op 15 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 
of verdaagd zou worden), op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan Cipal DV. 

VEILIGHEID 
10. Goedkeuren van de dotatie 2023 voor de politiezone MIDOW
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

Gelet op het voorstel van politiebegroting 2023; 
Overwegede dat de dotatie 2023 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone MIDOW wordt 

vastgesteld op 1.103.613 euro in gewone dienst en 59.134 euro in buitengewone dienst; 
Gelet op het positief visum van de financieel directeur voor de ingeschreven toelagen; 
Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie aan de politiezone MIDOW zoals ingeschreven in 

de politiebegroting, dienstjaar 2023, zijnde in gewone dienst 1.103.613 euro en in buitengewone 
dienst 59.134 euro. 

Artikel 2 – De financieel directeur verleent een positief visum op de ingeschreven toelagen; 
Artikel 3 – Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur. 
11.  Goedkeuren van de dotatie 2023 voor de brandweerzone MIDWEST 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen inzonderheid 
de artikels 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2 dat 
bepaalt: ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van 
een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten 
laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’ 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder Zone Midwest genoemd); 

Overwegende dat Zone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een akkoord bereikte 
m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de Zone Midwest; na 
diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel beheerders en secretarissen werd de financiële 
verdeelsleutel herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014; 

Overwegende dat er een informatievergadering voor de gemeentebesturen plaats vond op 6 oktober 
2022. 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting 
van 25 oktober 2022 m.b.t. de opmaak van het budget voor 2023; 

Overwegende dat de totale exploitatietoelage van de gemeenten voor 2023 7.615.696,00 euro de 
totale investeringstoelage voor 2023 1.605.000,00 euro en de totale gemeentelijk gezamenlijke toelage 
9.220.696,00 euro bedraagt. 

Overwegende dat de exploitatietoelage voor de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld op 
229.935,50 euro en de investeringstoelage voor de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld op 68.553,50 
euro. Deze kredieten zijn voor het jaar 2023 in het MJP 2020-2025 ingeschreven. 

Gelet op het visum van de financieel directeur op de ingeschreven toelagen; 
Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad neemt akte van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke 

gemeente aan de Zone Midwest vastlegt en die door de zoneraad in zitting van 25 oktober 2022 
voor de begroting 2023 werd herbevestigd. 

Artikel 2 – De gemeenteraad gaat akkoord met de exploitatietoelage aan de Zone Midwest voor 2023 die in 
de onderstaande tabel wordt weergegeven: 
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Gemeente Dotatie 2023 (in euro) 

Ardooie 277.574,50 

Hooglede 312.308,50 

Ingelmunster 229.935,50 

Izegem 805.531,50 

Lichtervelde 252.286,00 

Meulebeke 282.691,50 

Moorslede 303.855,00 

Pittem 218.600,00 

Roeselare 3.172.963,50 

Ruiselede 116.429,50 

Staden 311.896,50 

Tielt 562.881,50 

Wingene 391.055,50 

Dentergem 191.257,50 

Oostrozebeke 186.429,50 

Totaal 7.615.696,00 

Artikel 3 – De gemeenteraad gaat akkoord met de investeringstoelage aan de Zone Midwest voor 2023 die in 
de onderstaande tabel wordt weergegeven: 

Gemeente Dotatie 2023 (in euro) 

Ardooie € 63.397,50 

Hooglede € 68.533,50 

Ingelmunster € 68.533,50 

Izegem € 184.093,50 

Lichtervelde € 52.965,00 

Meulebeke € 70.780,50 

Moorslede € 64.842,00 

Pittem € 49.755,00 

Roeselare € 549.712,50 

Ruiselede € 33.223,50 

Staden € 71.422,50 

Tielt € 148.462,50 

Wingene € 90.361,50 

Dentergem € 45.100,50 

Oostrozebeke € 43.816,50 
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Totaal 1.605.000,00 

Artikel 4 – De financieel directeur verleent een positief visum op de ingeschreven toelagen. 
Artikel 5 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de zoneraad en aan de 

zonesecretaris van Zone Midwest. 
Artikel 6 – Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur.  

EREDIENSTEN 
12.  Goedkeuren van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint Amandus 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van 6 september 2022 van de kerkraad van Sint Amandus te Ingelmunster 
waarbij het budget 2023 en de bijhorende beleidsnota van de kerkfabriek is vastgesteld; 

Gelet op de ondertekening van voorzitter, secretaris en penningmeester van kerkfabriek Sint 
Amandus; 

Gelet op het gunstig advies van Bisdom Brugge; 
Overwegende dat het budget 2023 wordt afgesloten met een exploitatietoelage van 54.552,56 euro, 

dewelke past binnen het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Amandus; 
Overwegende dat het budget 2023 ook een investeringstoelage bevat van 11.000 euro voor de 

instandhoudingswerken van het geklasseerde orgel; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het budget 2023 van de kerkfabriek Sint Amandus wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
13.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 20 december 
2022 van de DVV Midwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de DVV Midwest; 
Gelet op de statuten van de DVV Midwest; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per mail van 5 oktober 2022 om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van de DVV Midwest van 20 december 2022; 
Gelet op gemeld bericht van de DVV Midwest met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 28 juni 2022 
2. Benoeming leden van de raad van bestuur 2023-2024 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 

raad van bestuur 
4. Vaststellen bijdrage gemeenten 2023 
5. Jaarplanning 2023 
6. Budget 2023 
7. Varia 
8. Volgende algemene vergadering; 
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Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2020 houdende aanduiding van de 
heer Steven De Maesschalck, voorzitter gemeenteraad, als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster en van de heer Jean Pierre Deven, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2022 houdende aanduiding van 
mevrouw Nadine Verheye, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster ter vervanging van de heer Jean Pierre Deven, schepen, na ontslag van betrokkene; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens, 
Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 20 december 2022 

worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van de DVV Midwest op 20 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan de DVV Midwest. 

14.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 14 december 
2022 van de WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de WVI; 
Gelet op de statuten van de WVI; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 26 oktober 2022 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 14 december 2022; 
Gelet op gemeld schrijven van de WVI met opgave van volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 8 juni 2022 
2. Begroting 2023 
3. Kennisneming ontslag van bestuurder Ingrid Vandepitte (Zonnebeke) 
4. Benoeming bestuurder 
5. Mededelingen 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van mevrouw 
Trui Lambrecht, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Carine 
Geldhof, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
7 onthoudingen (Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens, 
Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 14 december 

2022 worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van de WVI op 14 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan de WVI. 

ALGEMENE FINANCIERING 
15.  Goedkeuren van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de 
plaatsing van of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen 
en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de 
hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er 
daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; 

Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer 
oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...; 

Gelet op het nieuwe decreet lokaal bestuur; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 

gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, 
in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen.  
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 Permanente nutsvoorzieningen omvatten: 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals 
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) 
dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof; 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens 
aanzien als nutsvoorzieningen. 

 De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het 
werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente. 

 Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van 
werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de 
distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze 
werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening 
van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.  

Artikel 2 – De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter openliggende 
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 
10,24 euro, voor werken in voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro.   

 Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG 
goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus. 

 Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar. 
 Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Artikel 3 – Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 

kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar 
een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  

 Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 

 Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG 
goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.  

 Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op 
het grondgebied van de stad/gemeente. Artikel 4 – De retributie dient te worden betaald binnen 
de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

Artikel 4 – De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
Artikel 5 – Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 

2025. 
Artikel 6 – Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt. 

 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad geeft de heer Koen 
Depreiter, raadslid, aan dat de subsidie voor de aanplant van groenbedekkers al 25 jaar lang hetzelfde 
bedraagt, met name 25 euro per hectare. Hij stelt de vraag of dit geïndexeerd kan worden. 
Katrien Vandecasteele, schepen, antwoordt dat dit zal worden bekeken. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Enigo 
Vandendriessche, raadslid, naar de stand van zaken met betrekking tot het bijenplan. 
Nadine Verheye, schepen, antwoordt dat met de verantwoordelijke van de provincie recent een stand van 
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zaken werd opgemaakt met de uitgevoerde en nog uit voeren acties met de bedoeling om tegen eind 2023 
te kunnen afronden. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Filip 
Blanckaert, raadslid, naar de stand van zaken rond de afhandeling van de overeenkomst met de ontwerpers 
van het Cultuurhuis na de beslissing om dit project on hold te plaatsen. 
Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat een eerste keer met hen werd samengezeten om een 
kostencalculatie te bespreken van het reeds uitgevoerde werk binnen de overeenkomst, die opgeschort werd 
in de fase van de opmaak van het definitief ontwerp. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Enigo 
Vandendriessche, raadslid, of Ingelmunster zich ook kan engageren bij het ‘tegelwippen’, het ontharden van 
voortuinen en terrassen. 
Nadine Verheye, schepen, antwoordt dat dit zal worden bekeken. 
 
De zitting werd afgerond om 20.35 uur. 

     
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
 

Vervolg zitting van 22 november 2022

Blz. 41/41


	tmp.pdf
	IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
	De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
	De Algemeen Directeur       De Burgemeester


		2022-12-24T11:53:35+0100


		2022-12-26T11:22:49+0100




