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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 02 januari 2013 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
twintig dagen, tot en met 26 januari 2013 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 02 januari 2013 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 02 januari 2013 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

 
1       Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 
De Raad neemt kennis van de geldigverklaring van de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. 
2       Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester 
De Raad neemt kennis van de benoeming van de heer Kurt Windels als burgemeester van 
Ingelmunster op 13 december 2012. 
3       Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging 
Van 21 gemeenteraadsleden worden de geloofsbrieven onderzocht en goedgekeurd, waarna 
ze de voorgeschreven eed afleggen en ambtsbevoegd worden. 
4       Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
De Raad neemt kennis van de verkozenverklaring van de heer Dirk Debaere als voorzitter 
van de gemeenteraad. 
5       Verkiezing van de schepenen en eedaflegging 
De Raad neemt kennis van de verkozenverklaring van 5 schepenen, die, nadat ze de 
voorgeschreven eed hebben afgelegd, ambtsbevoegd worden. 
6       Fractievorming 
De Raad neemt kennis dat 3 fracties zullen zetelen in de gemeenteraad, met name DE 
BRUG/N-VA/VLD, de sp.a en de CD&V. 
7       Verkiezing van de OCMW-raadsleden 
De Raad verkiest 9 voorgedragen kandidaten tot werkend lid van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, samen met hun voorgedragen opvolgers. 
8       Verkiezing van de politieraadsleden 
De Raad verkiest 4 voorgedragen kandidaten tot lid van de Politieraad van de politiezone 
Midow, samen met hun voorgedragen opvolgers. 
9       Aanstelling financieel beheerder 
De Raad neemt akte van het inwerkingtreden van de bepaling in het Gemeentedecreet 
waarbij het ambt van plaatselijk ontvanger wordt omgezet in het ambt van financieel 
beheerder op 1 januari 2013. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 4 januari 2013 



  

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 
 
 
 


