
  

 

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

18 november 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 november 2014 

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 10 december 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de 
gemeenteraad van 18 november 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 18 november 2014 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INFRASTRUCTUREN 

1       Goedkeuren van het tracé van de wegen voor een verkaveling ter hoogte van het 
Kloosterhof 
Goedkeuren tracé van de wegen overeenkomstig de Codex RO. 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Goedkeuren van de overname van Gaselwest-aandelen naar aanleiding van het 
uittreden van Electrabel NV uit Gaselwest 
Goedkeuren aandelentransactie binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
3       Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest op 10 december 2014, goedkeuren van de statutenwijzing en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 
Goedkeuren agenda en het voorstel tot wijziging van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

AFVAL 

4       IVIO –Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2014 van IVIO en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 

LEEFMILIEU 

5       Goedkeuren van de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid 
Engagementsverklaring. 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 
Kosteloze overdracht van grond aan de gemeente Ingelmunster. 



  

7       Bekrachtigen van een aankoopbod 
Bekrachtigen van een aankoopbelofte overeenkomstig art. 43, §2 – 12° van het 
Gemeentedecreet. 

KUNSTONDERWIJS 

8       Goedkeuren van de filiaalovereenkomst met de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord van Izegem 
Goedkeuren van een overeenkomst met andere gemeente voor de inrichting van 
kunstonderwijs. 

SPORT 

9       Goedkeuren van de reglementen voor sport- en impulssubsidies voor de periode 2014-
2019 
Goedkeuren subsidiereglementen. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10      Goedkeuren van de aanpassing aan de formatie van het gemeentepersoneel 
Aanpassing personeelsformatie overeenkomstig artikel 103 en 104 van het 
Gemeentedecreet. 
11      Goedkeuren van de aanpassing aan het organogram van de gemeentelijke diensten 
Vaststelling van het organogram van het gemeentepersoneel, na aanpassing, 
overeenkomstig artikel 75 van het Gemeentedecreet. 

IT 

12      Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 
december 2014 van CIPAL (dienstverlenende vereniging) en vaststellen van het mandaat 
van de vertegenwoordiger van de gemeente 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

13      Aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een rechtspersoon. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

14      Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 
december 2014 van wvi en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

ALGEMENE FINANCIERING 

15      Goedkeuren van de intekening in de kapitaalverhoging GASELWEST met financiering 
door FIGGA 
Goedkeuren van een gedeeltelijke volstorting van een kapitaalsverhoging in een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
16      Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 
december 2014 van Figga, goedkeuren van de statutenwijziging en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 



  

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 11 
november 2014 
Het betreft een vraag over de beleidsvisie over de huisvesting van de pastoor en de 
intenties voor de twee pastorieën. 

BESLOTEN ZITTING 

VEILIGHEID 

18      Bevorderen van een luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met 
ingang van 1 december 2014 
Bevordering binnen het vrijwillig gemeentelijk brandweerkorps. 
19      Bevorderen tot officier in de graad van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 
Benoeming van een officier in het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps overeenkomstig 
het Grondreglement. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 18 november 2014 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


