
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 12 maart 2007 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 maart 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreeet, 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 
 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 
    2   Aktename van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn 
    3   Aktename van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Politieraad 
MIDOW 
    4   Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen 

BEGROTING 

    5   Goedkeuring van de dotatie 2007 aan de politiezone MIDOW 
    6   Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2007 
    7   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2007 

PATRIMONIUM 

    8   St.-Amandskerk, restauratie geklasseerd schip – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

    9   Sportcentrum - goedkeuring reglement inwendige orde 

STEDENBOUW 

   10   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Terra Nova Invest nv, Doelstraat z/n te 
Ingelmunster 



  

OPENBARE WERKEN 

   11   Heraanleg voetpaden Handelsstraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
NV Aquafin 
   12   Herinrichting Bollewerpstraat en Hinnebilkstraat – Goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 
   13   Goedkeuring bestek voor de aanstelling van een ontwerper en veiligheidscoördinator 
met het oog op de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken 
   14   Procesbegeleiding bij dorpskernvernieuwing Ingelmunster – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

LEEFMILIEU 

   15   Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling” 2005-2007 tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente 
   16   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2007 - Rapportering 2006 - Planning 
2007 
   17   Goedkeuring wijziging van de statuten en bekrachtiging wijziging van het 
huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 

SOCIALE ZAKEN 

   18   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – Aanduiding vertegenwoordigers van 
het OCMW met raadgevende stem in de algemene vergadering en de raad van bestuur 

OCMW 

   19   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2007-2009 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2007 van het OCMW 

ONDERWIJS 

   20   Goedkeuring van het beleidscontract 2006-2009 tussen CLB en het schoolbestuur van 
de Gemeentelijke Lagere Scholen 

CULTUUR 

   21   Cultuurraad - wijziging reglement van inwendige orde 

SPORT 

   22   Sportraad – wijziging huishoudelijk reglement 

BESLOTEN ZITTING 
 

SOCIALE ZAKEN 

   23   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – Aanduiding vertegenwoordigers van 
de gemeente in de algemene vergadering 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 15 maart 2007 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 maart 2007 

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 20 maart 2007. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Herman De Witte, raadslid, bij mail van 9 
maart 2007 

Pastorij Kortrijkstraat 2. 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Controle op drugs in het verkeer. 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Trage Wegenplan. 

 
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Nood-en interventieplannen. 

  
        Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Energie-audit gemeentegebouwen. 

 
        Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Fuifcheques. 

 



  

        Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Briefwisseling van de gemeente 

 
        Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Inbrakenplaag. 

 
        Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 10 
maart 2007 

Grondeninformatieregister - Proefprojecten. 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
12 maart 2007 

Situatie op de parking van de tekenacademie. 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 14 
maart 2007 

Algemene verzekering tegen inbraak en diefstal voor gemeentegebouwen. 

 
Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


