
  

 

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

8 februari 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 februari 2013 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

WONEN 

1       Goedkeuren van het afsprakenkader met de Huisvestingsdienst Regio Izegem over het 

onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het Sociaal Verhuurkantoor 
met het oog op een nieuwe inhuurname 

SOCIALE ZAKEN 

2       Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2013 van het OCMW Ingelmunster 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

3       GASELWEST – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 - kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

4       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
5       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2013 – goedkeuren agenda 

en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
6       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 – goedkeuren agenda 
en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
7       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2013 – goedkeuren 

agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
8       Cipal DV – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

9       GASELWEST – Bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 – Aanduiding van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
10      GASELWEST – Bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 – Voordracht van 
een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC), van een kandidaat lid voor de 

raad van bestuur en van een kandidaat voor het college van commissarissen 



  

11      Figga – Bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 – Aanduiding van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 

12      Figga – Bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 - Voordracht van een 
kandidaat lid voor de raad van bestuur 
13      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2013 – Aanstellen van een 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

14      IVIO – Bijzondere algemene vergadering van 18 maart 2013 – Voordracht van twee 

kandidaat leden voor de raad van bestuur, van een kandidaat lid voor het directiecomité en 
van een kandidaat ondervoorzitter 

15      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 – aanduiding van een 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
16      wvi – Bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2013 – Voordracht van een 

kandidaat lid voor het regionaal comité Roeselare-Tielt en van een kandidaat lid voor de 
raad van bestuur 
17      Infrax West – Buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2013 – aanduiding 
van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

18      Infrax West – Bijzondere algemene vergadering van 25 maart 2013 – Voordracht van 
een kandidaat lid voor de raad van bestuur 
19      Cipal DV – Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 – aanduiding van 

een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
20      Cipal DV – Bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 – Voordracht van een 
kandidaat lid voor het adviescomité 

21      De Watergroep (voorheen gekend als VMW) - Voordracht van twee kandidaat leden 
voor de algemene vergadering en van een kandidaat lid voor het provinciaal comité 
22      Huisvestingsdienst Regio Izegem (HRI) - Voordracht van vier kandidaat leden voor 
de algemene vergadering, van twee kandidaat leden voor de raad van bestuur en van één 

kandidaat lid voor het dagelijks bestuur 
23      Interlokale vereniging woonbeleid regio Izegem - Voordracht van vier kandidaat 
leden voor het beheerscomité 

24      Projectvereniging BIE - Voordracht van een kandidaat lid voor de raad van bestuur en 
voordracht van een kandidaat lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem 

25      Samenwerkingsverband ’t West-Vlaamse Hart - Voordracht van een kandidaat leden 

voor de initiatiefgroep 
26      Toerisme Leiestreek vzw - Voordracht van kandidaat leden voor de algemene 
vergadering en van een kandidaat lid voor de raad van bestuur 
27      Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (Logo) - Voordracht van kandidaat leden voor de 

algemene vergadering en van een kandidaat lid voor de raad van bestuur 
28      VVSG vzw - Voordracht van kandidaat leden voor de algemene vergadering en van 
een kandidaat lid voor de raad van bestuur 

29      OVSG vzw - Voordracht van kandidaat leden voor de algemene vergadering en van 
een kandidaat lid voor de raad van bestuur 
30      Vereniging voor Openbaar Groen in Vlaanderen vzw (vvog) - Voordracht van 

kandidaat leden voor de algemene vergadering, van een kandidaat lid voor de raad van 
bestuur en van een kandidaat lid voor het financieel comité 

ONDERWIJS 

31      Benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres met 1/24 lestijden 

prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2013 

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 

15 februari 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 februari 2013 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 19 februari 2013. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 

Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, bij mail van 13 
februari 2013 

Aanpassing formaat uithangborden 

 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


