
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 
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INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 20 december 2007 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 18 december 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met 30 december 2007 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 18 december 2007 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 18 december 2007 
 
 

OPENBARE ZITTING 

KERKBESTUREN 

    1   Advies begrotingswijziging nr. 1 – 2007 van de kerkfabriek St. Amand 
Advies overeenkomstig de regelgeving betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten. 
    2   Kennisname budget 2008 van de kerkfabriek O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Kennisname van het budget voor 2008 van een kerkbestuur. 
    3   Kennisname budget 2008 van de kerkfabriek St. Amandus 
Kennisname van het budget voor 2008 van een kerkbestuur. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    4   Aktename van de beslissing van de Minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur met 
betrekking tot de beslissingen van de gemeenteraad van 25 september 2007 inzake 
personeelsaangelegenheden 
Kennisgeving van de beslissing tot vernietiging van een gemeenteraadsbesluit. 
    5   Beslissing tot behoud van toetreding bij de collectieve verzekering 
“Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” van de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst 
Goedkeuring collectieve verzekering “Hospitalisatie” RSSZPPO-ETHIAS. 

FINANCIËN 

    6   Leningprogramma voor het dienstjaar 2007 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Vaststelling van lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor het leningsprogramma 2007 
conform de regelgeving overheidsopdrachten. 



  

BELASTINGEN 

    7   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2008 
Goedkeuring belastingreglement. 
    8   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2008 
Goedkeuring belastingreglement. 
    9   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 
Goedkeuring belastingsreglement. 
   10   Goedkeuring algemene milieubelasting voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 
Goedkeuring belastingsreglement. 
   11   Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve stukken - dienstjaar 2008, 2009 
en 2010 
Goedkeuring belastingsreglement. 
   12   Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en achtergelaten 
op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaren 2008, 2009 en 2010 
Goedkeuring belastingreglement. 
   13   Goedkeuring belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 
– dienstjaren 2008, 2009 en 2010 
Goedkeuring belastingsreglement. 
   14   Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten dienstjaren 
2008, 2009 en 2010 
Goedkeuren retributiereglement. 
   15   Retributie ter vergelding van door de brandweerdienst verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming en andere hulpverleningen – Vaststelling tarieven dienstjaren 2008, 2009 
en 2010 
Goedkeuring retributiereglement. 
   16   Goedkeuring retributiereglement op de ontgravingen – dienstjaren 2008, 2009 en 
2010 
Goedkeuren retributiereglement. 
   17   Goedkeuring retributiereglement voor het openen van grafkelders – dienstjaren 
2008, 2009 en 2010 
Goedkeuring retributiereglement. 
   18   Goedkeuring retributie op de aanvragen en afhandeling voor de milieuvergunningen – 
dienstjaren 2008, 2009 en 2010 
Goedkeuring retributiereglement.. 
   19   Retributie voor het privatief in gebruik nemen van het openbaar domein - dienstjaren 
2008, 2009 en 2010 
Goedkeuren retributiereglement. 
   20   Goedkeuring tarieven plaatsrecht op de markt en elders – dienstjaren 2008, 2009 en 
2010 
Goedkeuring retributiereglement. 
   21   Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of 
onafgewerkt 
Goedkeuring belastingreglement. 
   22   Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of 
onbewoonbaar 
Goedkeuring belastingreglement. 
   23   Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of 
bouwvallig 
Goedkeuring belastingreglement. 
   24   Belasting op de tweede verblijven – dienstjaar 2008 
Goedkeuring belastingsreglement. 

BEGROTING 

   25   Goedkeuring van de dotatie 2008 aan de politiezone MIDOW 
Goedkeuring dotatie aan de politiezone MIDOW voor 2008. 
   26   Vaststelling voorlopige twaalfden voor het budget 2008 
Vaststelling twee voorlopige twaalfden. 



  

OPENBARE WERKEN 

   27   Aanleg bufferbekken Lendeledebeek – kennisname ontwerp 
Kennisname van het ontwerpplan in uitvoering van de goedgekeurde 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en provinciebestuur van West-
Vlaanderen met betrekking tot de geplande waterbeheersingswerken langs de 
Lendeledebeek. 
   28   Aanleg voetpad en DWA-riolering N357/Izegemstraat – kennisname ontwerp 
Kennisname van het ontwerpplan in uitvoering van de overeenkomst tussen de gemeente 
en Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen met betrekking tot de geplande 
onderhoudswerken in de Izegemstraat. 

OCMW 

   29   Goedkeuring wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW voor 
het dienstjaar 2007 
Goedkeuring en kennisname van de wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget 
van het OCMW. 

BIBLIOTHEEK 

   30   Goedkeuring Bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 
Goedkeuring beleidsplan 2008-2013 bibliotheek. 

SPORT 

   31   Goedkeuring Sportbeleidsplan 2008-2013 
Goedkeuring sportbeleidsplan 2008-2013. 

JEUGD 

   32   Goedkeuring Jeugdbeleidsplan 2008-2010 
Goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2008–2010. 

TOERISME 

   33   Goedkeuring samewerkingsovereenkomst met Westtoer apb 
Goedkeuren overeenkomst met Westtoer apb. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 15 
november 2007 
Het betreft een vraag omtrent de toekomst van de Centrumbrug. 
    2.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 december 2007 
Het betreft een vraag inzake de toepassing van art. 70, § 4 van het Gemeentedecreet. 
    3.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 december 2007 
Het betreft een vraag over de plaatsing van een verkeersbord. 
    4.  Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 december 2007 
Het betreft een vraag omtrent de beleidsplannen Lokaal sociaal beleid en Sport. 
    5.  Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 december 2007 
Het betreft een vraag over de fijn stofproblematiek. 
    6.  Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
11 december 2007 
Het betreft een vraag tot het voorzien van parkings voor motorfietsen. 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    1   Goedkeuring statutaire benoeming van diensthoofd (niveau A1a-A3a) voor de dienst 
Vrije Tijd bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 1 januari 2008 
Goedkeuring benoeming na bevorderingsprocedure overeenkomstig het personeelsstatuut. 



  

Opgemaakt te Ingelmunster op 20 december 2007 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


