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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 januari 2010 

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 11 februari 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 19 januari 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 19 januari 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Aanstelling van als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 na ontslag gemeenteraadslid 
Kennisname aanstelling van 1 opvolger na ontslag van 1 gemeenteraadslid in de 
gemeenteraad. 
2       Akteneming ontslagen als raadslid OCMW en onderzoek van de geloofsbrieven van 
opvolgers – akkoord tot het oproepen van vervangers voor het opnemen van het effectief 
mandaat 
Kennisname aanstelling van 2 opvolgers na ontslag van 2 leden in de OCMW-raad. 

BRANDWEER 

3       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2008 – rekeningen 2007 
Advies inzake de kostenverdeling brandbeveiliging. 

BEGROTING 

4       Goedkeuring van de dotatie 2010 aan de politiezone MIDOW 
Goedkeuring dotatie aan de politiezone. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

5       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gentstraat-noord – definitieve 
vaststelling 
Definitieve aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig het Decreet RO. 



  

HUISVESTING 

6       Decreet grond- en pandenbeleid - standpunt ten opzichte van het voorstel van 
verdeling sociale koopwoningen en sociale kavels 
Advies overeenkomstig het Decreet Grond- en Pandenbeleid 

OPENBARE WERKEN 

7       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – aktename stand van zaken 
Aktename stand van zaken herinrichting dorpskern. 

MOBILITEIT 

8       Beleidsplan mobiliteit - goedkeuring participatieproject 
Goedkeuring voorstel tot publieksparticipatie overeenkomstig het decreet mobiliteitsbeleid. 

EXTERNE BETREKKINGEN 

9       Goedkeuring van de intentieverklaring betreffende de samenwerking binnen het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare in het kader van het stedelijk strategisch project 
‘Stationsomgevingen Roeselare, Izegem en Ingelmunster’ 
Goedkeuren intentieverklaring tot samenwerking. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

10      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 januari 2010 
Het betreft een vraag over de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 
11      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 januari 2010 
Het betreft een vraag over de stand van zaken betreffende de verdere ontwikkeling en 
betreffende het knelpunt van de regionale bedrijven. 
12      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 januari 2010 
Het betreft een vraag over de inbreng van radio-amateurs bij het gemeentelijk nood- en 
interventieplan. 
13      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 januari 2010 
Het betreft een vraag over de gevolgen van de winterperiode voor het budget en de 
ijzelbestrijding. 
14      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
14 januari 2010 
Het betreft een vraag in verband met de afsluiting rond de vijver in de Vierbunderwijk. 

BESLOTEN ZITTING 

ONDERWIJS 

15      Goedkeuring loopbaanonderbreking 50+ van een bijzondere leermeesteres 
lichamelijke opvoeding 
Goedkeuren loopbaanonderbreking overeenkomstig de reglementering voor het onderwijs. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 januari 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


