
  

 

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

18 december 2013 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 17 december 2013 

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 8 januari 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
17 december 2013 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 17 december 2013 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INFRASTRUCTUREN 

1       Dorpskernvernieuwing – Vernieuwen Centrumbrug – Goedkeuren van de 
overeenkomst met W&Z met betrekking tot de studie van de centrumbrug 
Goedkeuren overeenkomst. 
2       Wijzigen van het gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private 
toegangswegen 
Goedkeuren subsidiereglement. 
3       Goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot cofinanciering van een 
nooduitlaat op de langsgracht van de Ringbrug naar de Mandel 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

WATER 

4       Aanduiden van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene bekkenvergadering van het Leiebekken 
Aanduiden vertegenwoordigers van de gemeente. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

5       Samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)  
Samenstelling GECORO overeenkomstig de Codex RO. 
6       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ringzone-uitbreiding – voorlopige vaststelling 
Voorlopige vaststelling een ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig de Codex RO. 
7       Afschaffen van de gemeentelijke verkavelingsverordening met betrekking tot 
waterhuishoudingsmaatregelen bij de uitvoering van verkavelingen 
Afschaffen gemeentelijke verkavelingsverordening overeenkomstig de VCRO. 
8       Vaststellen van een stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van 
parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen 
Vaststellen van een stedenbouwkundige verordening overeenkomstig de VCRO. 



  

WONEN 

9       Goedkeuren van het reglement tot toekenning van een verbeterings- en 
energiebesparende premie voor woningen 
Goedkeuren van een subsidiereglement. 
10      Goedkeuren van het reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor 
huurwoningen 
Goedkeuren subsidiereglement. 

CULTUUR 

11      Goedkeuren van de aanvraag met betrekking tot het Cultureel Erfgoedconvenant 
2015-2020 door BIE 
Goedkeuren aanvraag tot verderzetting van het cultureel erfgoedconvenant. 

ONDERWIJS 

12      Opzeggen van het beleidscontract van de gemeentelijke scholen ‘de Wingerd’ en ‘de 
Zon’ met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Izegem 
Opzeggen van een samenwerkingsovereenkomst. 

DIENSTVERLENING 

13      Goedkeuren van het reglement op het toekennen en het gebruiken van 
verenigingscheques 
Goedkeuren van een subsidiereglement. 
14      Goedkeuren van het reglement betreffende de ontvangst van jubilarissen 
Goedkeuren subsidiereglement. 
15      Goedkeuren van het reglement betreffende Ingelmunsterse verenigingen die een 
jubileum vieren 
Goedkeuren van een subsidiereglement. 
16      Afschaffen van het reglement van 28 augustus 1959 inzake de gemeentelijke premie 
bij voorhuwelijkssparen 
Afschaffen subsidiereglement. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

17      Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

SOCIALE ZAKEN 

18      Goedkeuren van de budgetwijziging 2013-1 van het OCMW Ingelmunster 
Goedkeuren budgetwijziging OCMW. 
19      Goedkeuren van de budgetwijziging 2013-2 van het OCMW Ingelmunster 
Goedkeuren budgetwijziging OCMW. 
20      Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Ingelmunster 
Goedkeuren meerjarenplan OCMW. 
21      Aktename van het budget voor het boekjaar 2014 van het OCMW Ingelmunster 
Aktename van het OCMW-budget. 
22      Goedkeuren van het aandeel van het OCMW in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds voor het boekjaar 2015 
Vaststellen aandeel OCMW in het Gemeentefonds. 

VEILIGHEID 

23      Goedkeuren van de dotatie 2014 aan de politiezone MIDOW 
Goedkeuring dotatie aan de politiezone. 

ALGEMENE FINANCIERING 

24      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/4 
Goedkeuren budgetwijziging volgens BBC. 
25      Vaststellen van het meerjarenplan 2014-2019 
Meerjarenplan overeenkomstig de bepalingen van BBC. 



  

26      Vaststellen van het budget voor het boekjaar 2014 
Goedkeuren budget overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus 
27      Goedkeuren van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de 
aanslagjaren 2014 tot en met 2019 
Vaststellen aanvullende personenbelasting. 
28      Goedkeuren van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 
2014 tot en met 2019 
Vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing. 
29      Goedkeuren van een algemene financieringsbijdrage voor de aanslagjaren 2014 tot 
en met 2019 
Vaststellen van een belastingsverordening. 
30      Goedkeuren van een belasting op het parkeren in een blauwe zone voor de 
aanslagjaren 2014 tot en met 2019 
Goedkeuren belastingreglement. 
31      Goedkeuren van een belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de 
exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de 
aanslagjaren 2014 tot en met 2019 
Goedkeuring belastingreglement. 
32      Goedkeuren van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en 
fietsstalplaatsen wanneer een nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding, opsplitsing of een 
functiewijziging wordt uitgevoerd voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 
Goedkeuren van een belastingsreglement. 
33      Goedkeuren van een belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2014 tot 
en met 2019 
Goedkeuren belastingverordening. 
34      Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als 
verwaarloosd of bouwvallig 
Goedkeuren belastingsverordening. 
35      Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als 
ongeschikt of onbewoonbaar 
Goedkeuren belastingsverordening. 
36      Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als 
leegstaand of onafgewerkt 
Goedkeuren belastingsverordening. 
37      Goedkeuren van een belasting op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2014 tot 
en met 2019 
Goedkeuring van een belastingreglement. 
38      Goedkeuren van een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde 
producten 
Goedkeuren belastingsverordening. 
39      Figga – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMENE FINANCIERING 

40      Figga – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 18 december 2013 



  

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


