
  

 

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

10 juni 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 juni 2013 

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 
 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Waterstraat’ 

CULTUUR 

2       Projectvereniging BIE – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 

JEUGD 

3       Gemeentelijke jeugdraad – erkenning en bekrachtiging van de statuten en de 
afsprakennota 

4       Goedkeuring van het algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke 
jeugdlokalen en terreinen en de daaraan gekoppelde interne reglementen 

SPORT 

5       Interlokale vereniging Regionaal Sportoverleg (RSO iv) – Goedkeuren van het 
jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2012 
6       Interlokale vereniging Regionaal Sportoverleg (RSO iv) – Beslissing tot verderzetten 
van de samenwerking voor de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2019 

ONDERWIJS 

7       Goedkeuren van de addenda aan de overeenkomst scholengemeenschap 2011-2014 in 
de vorm van een interlokale vereniging en aan het huishoudelijk reglement voor de 
scholengemeenschap 

SOCIALE ZAKEN 

8       Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap vzw (PWA) – aanduiding van de leden met 
raadgevende stem 

EREDIENSTEN 

9       Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen – Advies rekening 2012 
10      Kerkfabriek Sint-Amandus – Advies rekening 2012 



  

ALGEMENE FINANCIERING 

11      Figga – Algemene vergadering van 21 juni 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger 
12      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/2 
13      Goedkeuren van de belasting op taxidiensten 
14      Goedkeuren van de belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde 

producten 

BESLOTEN ZITTING 
 

ALGEMENE FINANCIERING 

15      Figga – Algemene vergadering van 21 juni 2013 – aanduiding vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


