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Zitting Gemeenteraad 

van 19 december 2006 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer u, overeenkomstig artikel 86 van de 
gemeentewet, 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 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2006- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    2   Goedkeuring af te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met betrekking tot de sanering van het door 
de VMW aan haar abonnees geleverde water in de zin van art. 6bis §3 van het decreet van 
24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending – bijakte bij de 
overeenkomst van 28 juni 2005 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Goedkeuring verhoging maaltijdcheques 

POLITIE 

    4   Wijzigen politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
    5   Politiereglement voor het park en de vijver ter hoogte van de Serviceflats ‘De 
Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 

BELASTINGEN 

    6   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2007 
    7   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2007 
    8   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2007 
    9   Goedkeuring algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2007 



  

   10   Verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt 
– Goedkeuring voor het dienstjaar 2007 
   11   Belasting op de tweede verblijven – dienstjaar 2007 
   12   Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve stukken - dienstjaar 2007 
   13   Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en achtergelaten 
op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaar 2007 
   14   Goedkeuring belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 
– dienstjaar 2007 
   15   Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein 
   16   Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten dienstjaar 
2007 
   17   Retributie ter vergelding van door de brandweerdienst verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming en andere hulpverleningen – Vaststelling tarieven dienstjaar 2007 
   18   Goedkeuring retributiereglement op de ontgravingen – dienstjaar 2007 
   19   Goedkeuring retributiereglement voor het openen van grafkelders – dienstjaar 2007 
   20   Goedkeuring retributie op de aanvragen en afhandeling voor de milieuvergunningen – 
dienstjaar 2007 
   21   Retributie voor het privatief in gebruik nemen van het openbaar domein - dienstjaar 
2007 
   22   Goedkeuring tarieven plaatsrecht op de markt en elders - dienstjaar 2007 

BEGROTING 

   23   Vaststelling voorlopige twaalfden voor de begroting 2007 

PATRIMONIUM 

   24   Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N50d (kmp 0 – 3,756)  
   25   Princiepsbeslissing nopens het verleggen en afschaffen van een gedeelte van de 
buurtweg nr. 44, genaamd Oliekouterstraat 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   26   Goedkeuring aankoop van gronden met het oog op de realisatie van een speelbos 
jegens de familie Coucke 
   27   Goedkeuring akte van pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde van de 
gronden die aangekocht worden voor de aanleg van een speelbos 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

   28   Goedkeuring aanpassing reglement op de openbare markt 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   29   Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - definitieve vaststelling 

OPENBARE WERKEN 

   30   Aanleg riolering langs kanaal – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met W&Z 

OCMW 

   31   Kennisgeving wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW 
voor het dienstjaar 2006 

ONDERWIJS 

   32   Principeverklaring evaluatie tijdelijke leerkrachten 
   33   Bijlage convenant korte vervangingen – aanpassingen schooljaar 2006-2007 



  

BESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   34   Administratief medewerker Dienst Interne zaken – secretarie en onthaal – 
benoeming op proef in vast verband 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 
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Zitting Gemeenteraad 

van 19 december 2006 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 97, laatste alinea van de gemeentewet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 19 december 2006. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 6 
december 2006 

Renovatie atletiekaccommodatie door het aanleggen van een atletiekkunststofpiste 

  
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
13 december 2006 

Kan de gemeente er, via hun vertegenwoordiger bij IVIO, op aandringen voortaan geen plastiekwikkel 
meer rond de afvalkalender te gebruiken? 

  
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
13 december 2006 

Kan de gemeente er, via hun vertegenwoordiger bij IVIO, op aandringen om in te gaan tegen het 
dictaat van Fost Plus om niet alle Groene Punt-afval in de blauwe zak van de PMD te mogen 
deponeren, zodanig dat de recyclage van de PMD vollediger wordt? 

  
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
13 december 2006 

Kan de gemeente er, via hun vertegenwoordiger bij IVIO, op aandringen hun parkwachters 
klantvriendelijker op te leiden, zodanig dat sommige wachters die controle uitoefenen onwetende 
klanten, die verkeerd sorteren, voortaan niet meer zouden toesnauwen en/of vernederen? 

  



  

        Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
13 december 2006 

Plaatsen van fysische barrieres tegen gemotoriseerd verkeer door de Kanaalbeheerder of de 
gemeente. 

  
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


