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Zitting Gemeenteraad 

van 16 december 2008 

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       Deontologische code voor mandatarissen 
2       Gemeentelijk reglement op de behandeling van klachten 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

3       Deontologische code voor gemeentepersoneel 
4       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

BRANDWEER 

5       Aankoopprogramma gemeentelijke brandweer 2009 

BELASTINGEN 

6       Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2009 
7       Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2009 
8       Goedkeuring retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties 
9       Belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als leegstaand of 
onafgewerkt 
10      Belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of 
bouwvallig 
11      Belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of 
onbewoonbaar 
12      Belasting op de tweede verblijven 
13      Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en achtergelaten 
op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaren 2009 en 2010 
14      Goedkeuring tarieven plaatsrecht op de markt en elders- dienstjaar 2009 en 2010 

BEGROTING 

15      Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2009 



  

16      Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2009 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

17      Reglementering gemeenschapscentrum 

HUISVESTING 

18      Verbeteringspremie voor woningen - aanpassing 

OPENBARE WERKEN 

19      Herinrichting van het centrum – stand van zaken 

VERKEER 

20      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bruggestraat 
21      Goedkeuring van een wijziging van het aanvullend verkeersreglement met betrekking 
tot een parkeerverbod +5 ton in de bebouwde kom te Ingelmunster 

LEEFMILIEU 

22      Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de Vlaamse 
Overheid en de gemeente – Intekening jaar 2009 

OCMW 

23      Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2010 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 

ONDERWIJS 

24      Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het personeel 
25      Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van de ouders 

CULTUUR 

26      Beleidsplan integraal cultuurbeleid 2009-2013 - goedkeuring 
27      Goedkeuring organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum 
28      Subsidiereglement socio-culturele verenigingen 

SPORT 

29      Goedkeuring subsidiereglementen “sport” en “impulssubsidies”  
30      Goedkeuring reglement Sportfonds 

BESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

31      Vaststelling disponibiliteit wegens ziekte en vaststelling van het wachtgeld 

BRANDWEER 

32      Benoeming van een kandidaat-brandweerman tot effectief brandweerman bij het 
gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 januari 2009 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 
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Zitting Gemeenteraad 

van 16 december 2008 

om 20:00 uur 
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 16 december 2008. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 8 
december 2008 

Fietshelmen 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 8 
december 2008 

Fuifbuddy’s 

 

 
Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 8 
december 2008 

Ruilbeurs 

 

 
Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 8 
december 2008 

Zelfstandig in Ingelmunster 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 




