
  

 

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

7 november 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 november 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       Goedkeuren van het tracé van de wegen voor een verkaveling ter hoogte van het 
Kloosterhof 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Goedkeuren van de overname van Gaselwest-aandelen naar aanleiding van het 
uittreden van Electrabel NV uit Gaselwest 
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 

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 

LEEFMILIEU 

5       Goedkeuren van de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 
7       Bekrachtigen van een aankoopbod 

KUNSTONDERWIJS 

8       Goedkeuren van de filiaalovereenkomst met de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord van Izegem 

SPORT 

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



  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10      Goedkeuren van de aanpassing aan de formatie van het gemeentepersoneel 

11      Goedkeuren van de aanpassing aan het organogram van de gemeentelijke diensten 

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 

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 

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 

ALGEMENE FINANCIERING 

15      Goedkeuren van de intekening in de kapitaalverhoging GASELWEST met financiering 
door FIGGA 
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 

BESLOTEN ZITTING 

 

VEILIGHEID 

17      Bevorderen van een luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met 
ingang van 1 december 2014 

18      Bevorderen tot officier in de graad van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 

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 november 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 november 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 november 2014 mee. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 

Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 11 
november 2014 

Pastorie van de parochie Sint Amandus en pastorie van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


