
Gemeenteraad 

Zitting van 16 juni 2015 

Agenda 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de bijeenkomst van 

de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen.  

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennisnemen van de jaarrekening voor het boekjaar 2014 van het OCMW Ingelmunster 

Beslissingen 

FACILITY 

3.  Goedkeuren van de toetreding van de gemeente Ingelmunster tot TMVS 

VRIJE TIJD 

4.  Goedkeuren van de gebruiksreglementen van de voor gebruik beschikbare zalen en lokalen van de gemeente 

SOCIALE ZAKEN 

5.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Ingelmunster en het woonzorgcentrum 

Maria Rustoord voor het project 'De Misthoorn' 

VEILIGHEID 

6.  Goedkeuren van het politiereglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie en de beteugeling van mogelijke overlast rond deze handelsvestigingen 

EREDIENSTEN 

7.  Verlenen van een gunstig advies inzake de aanvraag tot opheffing van de parochie O. L. Vrouw Onbevlekt 
ontvangen en samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-Amandus te Ingelmunster 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Goedkeuren van de belastingsverordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatiebureaus 

9.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

10.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2015/1 



Besloten zitting 

Beslissingen 

WONEN 

11.  Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De 
Mandelbeek cvba 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 
 



Gemeenteraad 

Zitting van 16 juni 2015 

Agenda bijkomende punten 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet delen wij hierbij de bijkomende punten op de 

agenda van de gemeenteraadszitting van 16 juni 2015 mee. 

 

Openbare zitting 

SPORT 

Bijkomende punten 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij mail van 9 juni 2015 met 

betrekking tot de toestand van de atletiekpiste 

Vraag over de toestand van de atletiekpiste. 

 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 

 


