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Zitting Gemeenteraad 

van 15 november 2011 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

ALGEMEEN 

1       Beslissing tot het toepassen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 
betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s 
vanaf het financiële boekjaar 2013 
2       Beleid- en beheercyclus – Vaststelling van de beleidsdomeinen 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

3       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
4       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
5       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
6       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
7       Toetreding tot de dienstverlenende vereniging CIPAL 

BRANDWEER 

8       Openverklaring van de betrekking van kapitein bij de gemeentelijke brandweer te 
begeven bij bevordering 

BEGROTING 

9       Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2010 

BEGROTING - POLITIE 

10      Goedkeuring van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van de politiezone MIDOW voor het 
boekjaar 2001 



  

OCMW 

11      Kennisname budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2011 van het OCMW Ingelmunster 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

12      Figga – Buitgenwone algemene vergadering van 21 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
13      WVI - Voordracht vertegenwoordiger bij het regionaal comité Roeselare 
14      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
15      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
16      Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West - Voordracht van een 
kandidaat-bestuurder 
17      Stad-Land-Schap – Vervanging van een politieke vertegenwoordiger in de 
initiatiefgroep 
18      HRI – Aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene 
Vergadering 
19      HRI – Aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van 
Bestuur 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 


