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Rekening: 091-0002217-15 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 april 2011 

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 mei 201 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 19 
april 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 19 april 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       IVIO – Algemene vergadering van 16 mei 2011 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 
2       WVI – Algemene vergadering van 20 mei 2011 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

BRANDWEER 

3       Hervorming van de civiele veiligheid - operationele prezone van de 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen - bekrachtigen van de onderliggende overeenkomst 
in het kader van de verlenging van de OPZ overeenkomst in 2011 
Bekrachtigen overeenkomst afgesloten door de Burgemeester, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad. 
4       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2004 – gemeenterekening 2003 – intrekking van de 
beslissing van 15 maart 2011 – nieuwe beslissing 
Vereffening van de brandweerrekeningen 



  

RUIMTELIJKE ORDENING 

5       Vaststellen van een stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken 
van de woonkwaliteit 
Goedkeuren van een stedenbouwkundige verordening overeenkomstig de Vlaamse codex 
RO. 
6       Wegenis- en uitrustingswerken verkaveling zijweg Kortrijkstraat – goedkeuring tracé 
van de wegen 
Goedkeuring tracé van de wegen overeenkomstig de Codex RO. 

VERKEER 

7       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van beperkt éénrichtingsverkeer in de K. Boudewijnstraat 
Aanvullend lokaal verkeersreglement. 
8       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van een voorrangswijziging op het kruispunt Nieuwstraat/Doelstraat 
Aanvullend lokaal verkeersreglement. 
9       Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van een snelheidsbeperking van 
50 km/u in de Krekelstraat 
Aanvullend lokaal verkeersreglement. 

LEEFMILIEU 

10      Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en 
infiltratievoorzieningen voor woningen – goedkeuring aanpassing 
Aanpassing van een gemeentelijk subsidiereglement. 

SOCIALE ZAKEN 

11      Goedkeuring van de wijziging van het reglement op het toekennen van een 
gemeentelijke geboortepremie – invoeren van een adoptiepremie 
Aanpassen subsidiereglement. 
12      Evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 
Goedkeuren evaluatie LSB. 

OCMW 

13      Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2009 door de heer 
Gouverneur 
Kennisgeving. 

SPORT 

14      Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2010 en 
jaarverslag 2010 
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van het RSOiv voor het dienstjaar 
2010. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
14 april 2011 
Het betreft een vraag over de stand van zaken in de zwerfkattenproblematiek. 
2.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 april 2011 
Het betreft een vraag over de vermindering van het aantal schepenen, voorstel uit het 
Witboek voor een interne staatshervorming. 
4.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 14 
april 2011 
Het betreft een vraag over vuilbakjes op het openbaar domein. 



  

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

18      IVIO – Algemene vergadering van 16 mei 2011 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
19      WVI – Algemene vergadering van 20 mei 2011 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

CULTUUR 

20      Projectvereniging TERF - Aanduiden vertegenwoordiger 
Aanduiding van een vertegenwoordiger namens de gemeente in het bestuursorgaan van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

3.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 april 2011 
Het betreft een vraag over een uitgave. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 april 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


