
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 17 maart 2010 

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

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 16 maart 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 6 april 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
16 maart 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 16 maart 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

1       Aanvullend reglement inzake de invordering van niet-fiscale ontvangsten 
Vaststellen reglement betreffende de invordering van niet-fiscale ontvangsten 
2       Vaststellen van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan 
Vaststellen reglement inzake het vaststellen van tarieven voor retributies en de wijze van 
innen 

OPENBARE WERKEN 

3       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – aktename stand van zaken 
Aktename stand van zaken herinrichting dorpskern. 

VERKEER 

4       Opmaak verkeersbordendatabank – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
Vlaams Gewest 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest. 

SPORT 

5       Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2009 en 
jaarverslag 2009 
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening in het kader van intergemeentelijke 
samenwerking. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

6       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 9 
maart 2010 
Het betreft een vraag over de wijze van dividenduitkering van de Gemeentelijke Holding. 



  

7       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 9 
maart 2010 
Het betreft een vraag over de aanpak van de gemeente inzake corruptiebestrijding. 
8       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
10 maart 2010 
9       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 10 
maart 2010 
Het betreft een voorstel tot het invoeren van bewonerskaarten. 
10      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 10 
maart 2010 
Het betreft een opmerking met betrekking tot de communicatie over gemeentelijke 
energiepremies in het infoblad. 
11      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 10 
maart 2010 
Het betreft een vraag naar de stand van zaken in verband met het BPA Sportcentrum na de 
vernietiging van een deel ervan. 
12      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 maart 2010 
Het betreft een voorstel tot het voorzien van geluidsisolatie in de evenementenhal. 
13      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
11 maart 2010 
Het betreft opmerkingen en vragen over het zwerfvuil in het Centrum. 
14      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
11 maart 2010 
Het betreft een vraag tot het mede-ondertekenen van het charter voor biodiversiteit. 
15      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
11 maart 2010 
Het betreft een voorstel tot deelname aan de actie ‘Earth Hour’ van de WWF op 27 maart 
2010. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 17 maart 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


