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17 april 2013 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 16 april 2013 

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 8 mei 2013 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 16 
april 2013 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 16 april 2013 
 
 

OPENBARE ZITTING 

NUTSVOORZIENINGEN 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 4 
juni 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

AFVAL 

2       IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 

ECONOMIE 

3       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen 
met betrekking tot het project Economische Kaart 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

PATRIMONIUM 

 
4       Aanvullende beslissing met betrekking tot de bovengebruiksvergunning voor percelen 
langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 
Aanpassing beslissing. 

JEUGD 

5       Gemeentelijke jeugdraad – erkenning en bekrachtiging van de statuten, de 
afsprakennota en het huishoudelijk reglement 
Goedkeuren statuten gemeentelijke adviesraad. 



  

ONDERWIJS 

6       Aanvraag tot erkenning van de gemeentelijke BLO-school “De Zon” als type 8-
instelling 
Aanvraag tot erkenning van de school voor bijzonder onderwijs de Zon voor het aanbieden 
van type 8. 
7       Wijziging aan de capaciteitsbepaling in het basisonderwijs 
Capaciteitsbepaling gemeentelijke onderwijsinstellingen. 
8       Vaststellen van het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding van het 
personeel 
Goedkeuren verkiezingsreglement schoolraad. 
9       Vaststellen van het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding van de 
ouders 
Goedkeuren verkiezingsreglement onderwijsinstellingen. 

SOCIALE ZAKEN 

10      Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn Ingelmunster voor het dienstjaar 2011 door de heer 
Gouverneur 
Kennisgeving. 
11      Goedkeuring van de samenwerking tussen de gemeente en het sociaal huis als 
indienende partners van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’ Ingelmunster 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 
12      Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – samenstelling van de delegatie van 
de gemeente en het OCMW in de beheersorganen 
Goedkeuren principes inzake verdeling van de mandaten in een vzw. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 
dinsdag 9 april 2013 
Het betreft een vraag over de intenties van het bestuur met betrekking tot het organiseren 
van een inzameldag voor landbouwfolies. 

BESLOTEN ZITTING 

NUTSVOORZIENINGEN 

14      Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 4 
juni 2013 – aanduiding van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een vertegenwoordiger overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking. 

AFVAL 

 
15      IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2013 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

WONEN 

 
16      Interlokale vereniging woonbeleid regio Izegem – Intrekken van de beslissing van 19 
februari 2013 houdende voordracht van vier kandidaat leden voor het beheerscomité en 
hernieuwen van de voordracht van twee kandidaat leden voor het beheerscomité 
Intrekken beslissing en hernieuwen voordracht. 

SOCIALE ZAKEN 

17      PWA vzw – Aanwijzing van de vertegenwoordigers namens de gemeente 
Aanduiding van vertegenwoordigers in de beheersorganen van een vzw. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 17 april 2013 



  

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


