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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 17 maart 2009 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met 3 april 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 17 
maart 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 17 maart 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

BRANDWEER 

1       Openverklaring van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 
Openverklaring van de betrekking van onderluitenant overeenkomstig het gemeentelijk 
grondreglement van het vrijwillig brandweerkorps. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

2       Afschaffen gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten – 
definitieve vaststelling 
Beslissing tot afschaffen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening overeenkomstig 
het decreet RO. 

OPENBARE WERKEN 

3       Herinrichting van het centrum – aktename stand van zaken 
Kennisname. 

SPORT 

4       Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2008 en 
jaarverslag 2008 
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van het RSOiv voor het dienstjaar 
2008. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

5       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
19 februari 2009 
Het betreft een vraag over de sociale huurwoningen te Ingelmunster. 



  

6       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
27 februari 2009 
Het betreft een vraag in verband met grafconcessies voor overleden kinderen. 
7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 2 
maart 2009 
Het betreft een vraag tot organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging. 
8       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 maart 2009 
Het betreft een vraag over het organiseren van fuiven in de sport- en evenementenhal. 
9       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
27 februari 2009 
Het betreft een vraag met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

BESLOTEN ZITTING 

BRANDWEER 

10      Bevordering van één 1ste sergeant tot sergeant-majoor bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 april 2009 
Beslissing tot bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
11      Bevordering van twee sergeanten tot 1ste sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 april 2009 
Beslissing tot bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
12      Bevordering van drie korporaals tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 april 2009 
Beslissing tot bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
13      Bevordering van vier brandweermannen tot korporaal bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 april 2009 
Beslissing tot bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 

CULTUUR 

14      Aanduiding van een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van TERF 
Aanduiding van een vertegenwoordiger namens de gemeente in het bestuursorgaan van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 maart 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


