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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 29 juni 2010 

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 20 juli 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
29 juni 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 29 juni 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Aanstelling van de leden van de gemeenteraadscommissie inzake deontologie en 
evaluatie 
Aanstellen van de leden van een gemeenteraadscommissie na voordracht. 
2       Goedkeuring reglement inzake toekenning van eretitels aan gemeenteraadsleden 
Reglement inzake toekenning van de titel ‘eregemeenteraadslid’. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

3       Goedkeuren van de functiebeschrijving van de gemeentesecretaris 
Vaststelling functiebeschrijving van de gemeentesecretaris. 
4       Goedkeuren van de functiebeschrijving van de financieel beheerder 
Vaststelling functiebeschrijving van de financieel beheerder/gemeenteontvanger. 

BEGROTING 

5       Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2009 
Goedkeuren jaarverslag 2009. 
6       Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2010 
Goedkeuring budgetwijziging I dienstjaar 2010. 

PATRIMONIUM 

7       Opmaak van een landschapsbeheersplan voor het kasteelpark 
Beslissing tot opmaak landschapsbeheersplan kasteelpark en aanvraag subsidie bij Ruimte 
en Erfgoed. 



  

RUIMTELIJKE ORDENING 

8       Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bruggestraat – voorlopige 
vaststelling 
Voorlopige vaststelling van een RUP overeenkomstig de Codex RO. 

OPENBARE WERKEN 

9       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster, fase 2 –aktename voorontwerp 
Goedkeuren voorontwerp dorpskernvernieuwing fase 2. 
10      Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en 
Verkeer van het Vlaams Gewest met betrekking tot het moderniseren van de rioleringen in 
de Oostrozebekestraat (wegvak N382-N50)  
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Agentschap Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen. 

MOBILITEIT 

11      Goedkeuring van de overeenkomst met De Lijn inzake de invoering van een 
derdebetalerssysteem 
Goedkeuring overeenkomst tussen De Lijn en de gemeente Ingelmunster. 
12      Voorlopige vaststelling van het ontwerp beleidsplan mobiliteit 
Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk mobiliteitsplan 

VERKEER 

13      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Lysbrugstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe gemeentewet. 
14      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Schoolstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de gemeentewet. 

ONDERWIJS 

15      Goedkeuring van de lokale verlofdagen tijdens het schooljaar 2010-2011 voor de 
Gemeentelijke Basisschool ‘De Wingerd’ en de Gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ 
Vaststelling van lokale verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 
2007-2008. 

EXTERNE BETREKKINGEN 

16      Samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Sociale Innovatie’ in het kader van 
het Interreg IVA-progamma Grensregio Vlaanderen-Nederland – bekrachtiging van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2010 
Bekrachtiging beslissing van het schepencollege houdende goedkeuring van een 
samenwerkingsovereenkomst. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
23 juni 2010 
Het betreft een voorstel voor het plaatsen van een signalisatiepaal in een schoolomgeving. 
2.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 24 
juni 2010 
Het betreft een vraag over de brouwerij Van Honsebrouck en de toekomst van de 
bedrijfszone. 
4.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij brief 
van 24 juni 2010 
Het betreft een voorstel tot aanbrengen van wegmarkeringen op de Wantebrug. 
5.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij brief 
van 24 juni 2010 
Het betreft een vraag over het zwaar verkeer in de Centrumstraten. 



  

BESLOTEN ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

3.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
10 juni 2010 
Het betreft een reeks van vragen over een individueel stedenbouwkundig dossier. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 30 juni 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


