
  

 

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

10 maart 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 maart 2014 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de 
bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende 
punten te beraadslagen. 

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

INFRASTRUCTUREN 

1       Advies aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen nopens het afschaffen en 
verleggen van een gedeelte van de voetweg nr. 42, genaamd Iseghemweg 

MOBILITEIT 

2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Bruggestraat 
3       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Ketenstraat 

WONEN 

4       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project 
energiewerker regio Izegem en bekrachtigen van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 24 februari 2014 houdende goedkeuring van een 
intentieverklaring inzake samenwerking met de Huisvestingsdienst Regio Izegem (HRI) in 
het kader van het project ‘Energiewerkers’ 

JEUGD 

5       Goedkeuren van een voorstel tot aanpassing van het statuut en de afsprakennota van 

de jeugdraad 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6       Aanpassen van de formatie van het gemeentepersoneel 
7       Aanpassen van het organogram van de gemeentelijke diensten 
8       Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 

SOCIALE ZAKEN 

9       Goedkeuren van de overdracht van het reglement inzake de toekenning van een 

vakantietoelage voor zieken en gehandicapten aan het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
10      Goedkeuren van de overdracht van het reglement inzake de toekenning van een 
waarderingstoelage aan zorgverstrekkers van een inwonende persoon op het grondgebied 
van de gemeente Ingelmunster aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 



  

VEILIGHEID 

11      Goedkeuren van een tijdelijke en aanvullende politieverordening naar aanleiding van 

de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 6 april 2014 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

12      Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
18 februari 2014 houdende goedkeuren van een overeenkomst met de stad Izegem inzake 
samenwerking bij dossiers met een gemeenschappelijk belang 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 



  

 

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

14 maart 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 maart 2014 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet, delen wij u de bijkomende punten 
op de agenda van de gemeenteraadszitting van 18 maart 2014 mee. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 

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

Inleveren van landbouwfolie bij de gemeente door land- en tuinbouwers 

 

Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert, raadslid, bij mail van 12 maart 
2014 

Tarieven in het zwembad van Meulebeke voor Ingelmunsternaren 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


