
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 16 november 2011 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 15 november 2011 

om 20.00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
twintig, tot en met 7 december 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 15 
november 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 15 november 2011 
 
 

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 
Beslissing overeenkomstig art. 207 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC. 
2       Beleid- en beheercyclus – Vaststelling van de beleidsdomeinen 
Beslissing overeenkomstig art. 5 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

3       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
4       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente overeenkomstig het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
5       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2011 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
6       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering overeenkomstig het decreet 
Intergemeentelijke samenwerking. 



  

7       Toetreding tot de dienstverlenende vereniging CIPAL 
Beslissing tot toetreding tot de dienstverlenende vereniging CIPAL volgens het decreet 
Intergemeentelijke samenwerking 

BRANDWEER 

8       Openverklaring van de betrekking van kapitein bij de gemeentelijke brandweer te 
begeven bij bevordering 
Openverklaring ambt bij het gemeentelijk brandweerkorps. 

BEGROTING 

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

BEGROTING - POLITIE 

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

OCMW 

11      Kennisname budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2011 van het OCMW Ingelmunster 
Aktename van een budgetwijziging van het OCMW. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Marleen D’Hondt, raadslid, bij mail van 
26 oktober 2011 
Het betreft een vraag over het winterplan voor de bereidbaarheid van de wegen. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 6 
november 2011 
Het betreft een voorstel ten aanzien van de vereffening van de Gemeentelijke Holding. 
3      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 10 
november 2011 
Het betreft een vraag over de verkeersituatie in de Rozenstraat met de werken. 
4      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
10 november 2011 
Het betreft een vraag over de regeling inzake subsidiëring voor het inzaaien van 
groenbedekkers. 
5      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 10 
november 2011 
Het betreft een vraag over de ontwikkeling van Deefakker-West. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

17      Figga – Buitgenwone algemene vergadering van 21 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een vertegenwoordiger overeenkomstig het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking. 
18      WVI - Voordracht vertegenwoordiger bij het regionaal comité Roeselare 
Voordracht vertegenwoordiger regionaal comité Roeselare bij de wvi. 
19      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing vertegenwoordigers overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking. 
20      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2011 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een vertegenwoordiger overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking. 



  

21      Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West - Voordracht van een 
kandidaat-bestuurder 
Voordracht kandidaat van de gemeente Ingelmunster in de Raad van Bestuur van Infrax 
West. 
22      Stad-Land-Schap – Vervanging van een politieke vertegenwoordiger in de 
initiatiefgroep 
Aanstelling van een vertegenwoordiger. 
23      HRI – Aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene 
Vergadering 
Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente. 
24      HRI – Aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van 
Bestuur 
Aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 16 november 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


