
  

 

 Gemeentebestuur Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster  
Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 

18 juni 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 17 juni 2014 

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 12 juli 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
17 juni 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 17 juni 2014 
 

 

OPENBARE ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening (Gecoro)  

Goedkeuren reglement overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
2       Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding Ringzone’ 

Definitieve aanvaarding van een RUP overeenkomstig de codex RO. 

WONEN 

3       Aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de Mandelbeek CVBA 
(sociale huisvestingsmaatschappij)  

Aanduiding van een vertegenwoordiging in de bestuursorganen van een vennootschap. 

PATRIMONIUM 

4       Goedkeuren van een akte inzake ruiling van een onroerend goed 

Goedkeuren grondruil. 
5       Goedkeuren van een akte van overdracht van onroerende goederen 

Goedkeuren overdracht van grond aan de gemeente Ingelmunster. 

ONDERWIJS 

6       Goedkeuren van het beleidscontract van de Gemeentelijke Basisschool ‘De Wingerd’ 
en de Gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ met de vzw Vrij Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding Izegem 

Goedkeuren beleidscontract met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding overeenkomstig 
de onderwijsregelgeving. 
7       Aanstellen van vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de 
bestuursorganen van de vzw Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Izegem 

Aanwijzen van vertegenwoordigers in de bestuursorganen van een vzw. 



  

SOCIALE ZAKEN 

8       Goedkeuren van een engagementsverklaring inzake dementie 

Goedkeuren van een engagementsverklaring. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9       Goedkeuren van de gemeenterekening voor het dienstjaar 2013 

Goedkeuren jaarrekening. 
10      Goedkeuren van de 2e aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 

Vaststellen van de aanpassingen aan het meerjarenplan. 
11      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/2 

Goedkeuren budgetwijziging volgens BBC. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 12 juni 
2014 

Het betreft een vraag over de samenwerking tussen het gemeentebestuur en OMS 
Ingelmunster. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 18 juni 2014 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 

 

 


