
  

 

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

7 maart 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 maart 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 
 

MOBILITEIT 

1       Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod in de Doelstraat 

ruimtelijke ordening 

2       Goedkeuring van het tracé van de wegen voor de verkaveling Monopoley in de 
Nijverheidstraat 

SPORT 

3       Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuren van de jaarrekening 
en het jaarverslag voor het boekjaar 2012 

ALGEMEEN BESTUUR 

4       Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden 
5       Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn 

VEILIGHEID 

6       Geglobaliseerde aankoop van interventiematerieel voor de gemeentelijke 
brandweerdiensten – Financiële bijstand van de federale Staat – Aanpassing meerjarenplan 
– Beloften 2012 (2e schijf)  

ALGEMENE FINANCIERING 

7       Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/1 
8       Goedkeuren van het mandaat aan Figga om in te tekenen op de kapitaalsverhoging 
van Publi-T 
 
 
 
 
 



  

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

9       De Kringwinkel vzw - Voordracht van twee leden voor de algemene vergadering en 
van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur 
10      Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) – lokale entiteit wvi - 
Voordracht van een effectief en plaatsvervangend lid voor de Beleidsgroep 
11      Gemeentelijke Holding nv (in vereffening) –Voordracht van een effectief en 
plaatsvervangend lid voor de Algemene Vergadering 
12      ERSV vzw –Voordracht van een effectief en plaatsvervangend lid voor de Algemene 
Vergadering 
13      Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek cvba - Voordracht van een 
kandidaat-lid voor de raad van bestuur 
14      Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel - Voordracht van een effectief en 
plaatsvervangend lid voor de algemene vergadering 
15      Kredietmaatschappij Voor ons Volk nv - Voordracht van een effectief en 
plaatsvervangend lid voor de algemene vergadering 
16      Scholengemeenschap G-8 - Voordracht van een effectief en plaatsvervangend lid voor 
het beheerscomité 
17      Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Izegem - Voordracht van een effectief en 
plaatsvervangend lid voor de adviescommissie 
18      Bosgroep IJzer en Leie vzw - Voordracht van een effectief en plaatsvervangend lid 
voor de algemene vergadering 

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 maart 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 maart 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 maart 2013. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Yves Vercruysse, raadslid, bij mail van 13 
maart 2013 

Gemeenteschool 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 
 
 


