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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 15 maart 2011 

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 7 april 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
15 maart 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 15 maart 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

BRANDWEER 

1       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2004 – gemeenterekening 2003 
Vereffening van de brandweerrekeningen 
2       Geglobaliseerde aankoop van interventiematerieel voor de gemeentelijke 
brandweerdiensten – Financiële bijstand van de federale Staat – Aanpassing meerjarenplan 
Vaststellen gewijzigd meerjarenplan overeenkomstig het KB van 11 april 1999 tot bepaling 
van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones; 
3       Operationele Prezone Midwest – Goedkeuren overeenkomst betreffende de snelste 
adequate hulp 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst inzake de snelste adequate hulp. 

OPENBARE WERKEN 

4       Riolering Jan Breydelstraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de NV 
Aquafin 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en NV Aquafin. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 10 
maart 2011 
Het betreft een vraag tot het voorzien van een voorbehouden parkeerplaats voor 
zorgverstrekkers op de Markt. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 10 maart 2011 
Het betreft een vraag over de stand van zaken in het dossier van de Lysbrug. 



  

3      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2011 
Vraag met betrekking tot de stand van zaken in de ontwikkeling van een skatepark. 
4.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2011 
Het betreft een vraag in verband met onkostennota’s voor etentjes en recepties. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 17 maart 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


