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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 oktober 2011 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
twintig, tot en met 14 november 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
18 oktober 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 18 oktober 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Aanstelling van als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 na ontslag gemeenteraadslid 
Kennisname aanstelling van 2 opvolgers na ontslag van 2 gemeenteraadsleden in de 
gemeenteraad. 
Kennisname aanstelling van 1 schepen na ontslag van 1 schepen. 
Kennisname goedkeuring geloofsbrieven voor een verkozene van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
2       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 - aanpassing 
Aanpassen reglement dagelijks bestuur. 

KERKBESTUREN 

3       Kerkfabriek St-Amandus – Aktename budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2011 
Advies overeenkomstig de regelgeving betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten. 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

4       Straatnaamgeving – principiële beslissing 
Principiële vaststelling straatnamen overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977. 

BRANDWEER 

5       Openverklaring van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 
Openverklaring functie bij het vrijwillig brandweerkorps. 



  

FINANCIËN 

6       Vaststellen van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden 
ervan – aanvulling 
Aanpassen reglement. 

BEGROTING 

7       Goedkeuring budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2011 
Goedkeuring budgetwijziging. 

OPENBARE WERKEN 

8       Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Oostrozebekestraat N357 (vak N50-N382) – 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

SOCIALE ZAKEN 

9       Reglement inzake de toekenning van een vakantietoelage voor zieken en 
gehandicapten 
Aanpassen reglement. 

CULTUUR 

10      TERF – Goedkeuren wijziging van de statuten 
Goedkeuring wijziging van statuten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
overeenkomstig het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 12 
oktober 2011 
Het betreft een vraag omtrent het monument ter herdenking van de slachtoffers van de 
wereldoorlogen op de begraafplaats. 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

12      Erkenning lijst van plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder 
Erkennen vervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder 
overeenkomstig artikel 81 van het Gemeentedecreet. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

13      Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening – wijziging samenstelling 
Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 24 oktober 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


