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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 oktober 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 10 november 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de 
gemeenteraad van 19 oktober 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 19 oktober 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

KERKBESTUREN 

1       Kerkfabriek St-Amandus - Advies budgetwijziging 1 2010 
Advies overeenkomstig de regelgeving betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten. 
2       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Kennisname budget 2011 
Kennisname van het budget voor 2011 van een kerkbestuur. 
3       Kerkfabriek Sint-Amandus - Kennisname budget 2011 
Kennisname van het budget voor 2011 van een kerkbestuur. 

POLITIE 

4       Hervaststelling van de lokale politiereglementen 
Hervaststellen lokale reglementen van inwendige orde ter aanvulling van het Algemeen 
Politiereglement. 

BRANDWEER 

5       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2003 – gemeenterekening 2002 
Vereffening van de brandweerrekeningen 
6       Grondreglement van de gemeentelijke brandweerdienst - aanpassing 
Wijziging van het grondreglement van het vrijwillig brandweerkorps. 
7       Reglement van inwendige orde - aanpassing 
Wijziging van het reglement van inwendige orde van het vrijwillig brandweerkorps. 

HUISVESTING 

8       Huisvestingsdient Regio Izegem (HRI) – goedkeuring aanpassing van de statuten 
Goedkeuring van de wijziging van de statuten van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 



  

VERKEER 

9       Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 in de omgeving van 
de St-Jozefsschool in de Oostrozebekestraat (N357) te Ingelmunster 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe gemeentewet. 

JEUGD 

10      Goedkeuring Jeugdbeleidsplan 2011-2013 
Goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2011–2013. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
13 oktober 2010 
Het betreft een vraag naar de stand van zaken in het dossier van het leegstandsregister. 
2.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
14 oktober 2010 
Het betreft een voorstel tot het laten uitzenden van de gemeenteraadszittingen via internet. 
3.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
14 oktober 2010 
Het betreft een voorstel tot verbroedering met een Waalse gemeente. 
4.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
14 oktober 2010 
Het betreft een voorstel tot het vormen van een menselijke ketting op 11 november. 
5.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 14 
oktober 2010 
Het betreft een voorstel tot het plaatsen van een waterschroef ter verdediging van de 
Mandelstraat tegen wateroverlast. 
6.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 oktober 2010 
Het betreft een vraag over de stand van zaken van het dossier van de Pastorij aan het 
station. 
7.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 oktober 2010 
Het betreft een vraag over de stand van zaken van de bouwovertreding van AD Delhaize 

BESLOTEN ZITTING 

ERETITELS 

18      Verzoek tot verlenen van de eretitel van het ambt van gemeenteraadslid 
Toekenning van de titel van ere-gemeenteraadslid overeenkomstig het gemeentelijk 
reglement. 

ONDERWIJS 

19      Wijziging van beslissing inzake begindatum loopbaanonderbreking 50+ van een 
bijzondere leermeesteres lichamelijke opvoeding 
Aanpassing van beslissing. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 20 oktober 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


