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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 maart 2008 

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 31 maart 2008 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
18 maart 2008 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 18 maart 2008 
 
 
OPENBARE ZITTING 

VERKEER 

    1   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 in de Hoevewijk te 
Ingelmunster 
Aanvullend reglement overeenkomstig art. 119 van de gemeentewet. 

LEEFMILIEU 

    2   Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor investeringen in duurzame energie 
Uitbreiding en aanpassing van het subsidiereglement voor de aanwending van zonne-
energie tot een kaderreglement voor investeringen in duurzame energie. 

SPORT 

    3   Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2007 en 
jaarverslag 2007 
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van het RSOiv voor het dienstjaar 
2007. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    4   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij brief van 3 
maart 2008 
Het betreft een vraag omtrent de stand van zaken van de waarderingstoelage. 
    5   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 maart 2008 
Het betreft hier een vraag omtrent de inrichting van het Speelbos te Ingelmunster. 
    6   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 maart 2008 
Het betreft hier een tussenkomst inzake het inzagerecht van raadsleden. 



  

    7   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 maart 2008 
Het betreft een tussenkomst over de middengeleiders op de Ringlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Bollewerpstraat. 
    8   Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 maart 2008 
Het betreft de vraag om te voorzien in een aangepaste oversteekplaats in de Weststraat ter 
hoogte van het RVT. 
    9   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
11 maart 2008 
Het betreft een tussenkomst over papier- en zwerfafval bij het verspreiden van 
reclamedrukwerk. 
   10   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij mail van 12 
maart 2008 
Het betreft de vraag tot evaluatie van het aanvullend politiereglement inzake tijdelijke 
visuele reclame. 
   11   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 maart 2008 
Het betreft een vraag over het toepassen van sociale correcties bij de saneringsbijdrage. 

BESLOTEN ZITTING 

BRANDWEER 

   12   Bevordering van een luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, met 
ingang van 1 april 2008.  
Bevordering binnen het vrijwillig gemeentelijk brandweerkorps. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   13   Benoeming van voorzitter, ondervoorzitter, vast secretaris, deskundigen en 
plaatsvervangers bij de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening 
Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat na de 
samenstelling van de nieuwe gemeenteraad moet overgegaan worden tot de samenstelling 
van een nieuwe gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening; 

ONDERWIJS 

   14   Aanstelling van een proeftuincoördinator met 27/36 lestijden prestaties bij de 
Proeftuin T², met ingang van 1 februari 2008 tot en met 30 juni 2010 
Aanstelling in het onderwijs. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 19 maart 2008 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


