
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 23 november 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 17 november 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 14 december 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 17 november 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 17 november 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen - aanvulling 
Aanvulling bij het gemeentelijk reglement houdende de vaststelling van wat onder het 
begrip dagelijks bestuur wordt verstaan in uitvoering van artikel 43 en 57 van het 
Gemeentedecreet. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

2       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de buitengewone algemene vergadering van IVIO 
van 14 december 2009 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
3       WVI – Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2009 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de buitengewone algemene vergadering van WVI 
van 9 december 2009 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
4       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de buitengewone algemene vergadering van Figga 
van 16 december 2009 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 



  

FINANCIËN 

5       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten - wijziging 
Goedkeuring wijzigingen aan het reglement Geringe dagontvangsten overeenkomstig artikel 
162, §4 van het Gemeentedecreet. 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) en 
dienstweg N50 – aanpassing van de beslissing van 31 augustus 2009 
Aanpassing van beslissing. 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

7       Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen van de verkaveling in de 
H. Consciencestraat, zonder beding van prijs, door de W.V.I. aan de gemeente 
Ingelmunster, met het oog op de inlijving ervan in de openbare wegenis 
Goedkeuring kostenloze grondoverdracht ten voordele van de gemeente Ingelmunster. 

VERKEER 

8       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bruggestraat, vanaf de Markt tot de Nieuwstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
9       Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Bruggestraat, de 
Weststraat en de Sint-Amandstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

LEEFMILIEU 

10      Gemeentelijk subsidiereglement herbruikbare luiers 
Goedkeuring subsidiereglement. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

11      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de mevrouw Hilde Vankeirsbilck, raadslid, bij 
brief van 5 november 2009 
Het betreft een vraag met betrekking tot de subsidiëring van fotovoltaïsche zonnepanelen. 
12      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
november 2009 
Het betreft een vraag omtrent de geplande wissels in de bestuursorganen. 
13      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
november 2009 
Het betreft een vraag over het thema van de Week van de Smaak. 
14      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
november 2009 
Het betreft een vraag over het gebruik van het fietspad door bromfietsen in de vernieuwde 
Izegemstraat. 
15      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
november 2009 
Het betreft een vraag in verband met het inzetten van muziekgroepen en dj’s bij 
organisaties en manifestaties. 
16      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
november 2009 
Het betreft een vraag over fietspaden in de vernieuwde Bruggestraat. 
17      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 9 
november 2009 
Het betreft een vraag over de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van de 
Oostrozebekestraat. 



  

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

18      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering van IVIO van 14 december 2009. 
19      WVI – Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2009 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering van WVI van 9 december 2009. 
20      Figga – Buitgenwone algemene vergadering van 16 december 2009 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering van Figga van 16 december 2009. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

21      Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 6 
november 2009 
Het betreft een vraag over de toewijzingscriteria gehanteerd door de Sociale 
Huivestingsmaatschappij. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 november 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


