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Zitting Gemeenteraad 

van 15 februari 2011 

om  
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
twintig dagen, tot en met 9 maart 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
15 februari 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 15 februari 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

POLITIE 

1       Tijdelijke en aanvullende politieverordening n.a.v. de doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen op 3 april 2011 
Tijdelijke aanvullende politieverordening overeenkomstig artikel 119 en 119bis van de 
nieuwe gemeentewet. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

2       Bedrijventerrein Zandberg – goedkeuren wegtracé 
Goedkeuren wegentracé. 
3       Bedrijventerrein Deefakker-Oost – goedkeuren wegtracé 
Goedkeuren wegentracé. 

OPENBARE WERKEN 

4       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster, fase 2 – aktename ontwerp 
Kennisname ontwerp dorpskernvernieuwing fase 2. 

SOCIALE ZAKEN 

5       Goedkeuren van de lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van 
Werkwinkel Izegem 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst. 
6       Goedkeuren van de lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de 
werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid van het zorggebied Werkwinkel Izegem 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 



  

ICT-BELEID 

7       Kennisgeving van het overzicht bij het gebruik van de ingezette elektronische media 
voor 2010 
Kennisgeving van rapportage 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 
Het betreft een voorstel tot aanpassing van de parking aan de Tekenacademie. 
2.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 20 januari 2011 
Het betreft een vraag met betrekking tot de organisatie van buitenschoolse kinderopvang. 
3.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij brief 
van 10 februari 2011 
Het betreft een vraag over de opvolging van de verkeerstellingen in de Doelstraat en de 
Nieuwstraat. 
4.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 februari 2011 
Het betreft een vraag over digitale infoborden in het vernieuwde dorpscentrum. 
5.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 februari 2011 
Het betreft de vraag over de verdere uitvoering van het terrasbeleid op de nieuwe markt. 
6.      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 februari 2011 
Het betreft een vraag met betrekking tot besparingen bij de Vlaamse overheid inzake het 
jeugdsubsidiebeleid. 
7.      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 februari 2011 
Het betreft een vraag over de rehabilitatie van de oorlogsburgemeester in de periode 40-45. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

15      Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost – aanduiding van de kandidaat-
leden van de beleidsgroep 
Aanduiding vertegenwoordigers van de gemeente in de beleidsgroep van de lokale entiteit 
wvi binnen het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 16 februari 2011 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


