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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 maart 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met 31 maart 2007 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
20 maart 2007 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 maart 2007 
 
 
OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 
Verlenen vergunningen op de gemeentelijke begraafplaats overeenkomstig de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
    2   Aktename van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van de OCMW-raad door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen in uitvoering van artikel 18 van de OCMW-
wet. 
    3   Aktename van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Politieraad 
MIDOW 
Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van de politieaad MIDOW door de 
Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen in uitvoering van de wet tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
    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 
Gemeentelijk reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan in uitvoering van artikel 43 en 57 van het Gemeentedecreet. 

BEGROTING 

    5   Goedkeuring van de dotatie 2007 aan de politiezone MIDOW 
Met deze beslissing keurt de gemeenteraad de dotatie goed aan de politiezone Midow na 
vaststelling van de begroting van de politiezone Midow door de politieraad op 20 februari 
2007. 
    6   Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2007 
Goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007, het meerjarenplan en de 
beleidsnota. 



  

    7   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2007 
Goedkeuring van de lijst van gemeentelijke toelagen in uitvoering van de begroting 2007. 

PATRIMONIUM 

 
    8   St.-Amandskerk, restauratie geklasseerd schip – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Goedkeuring ontwerpdossier van het restauratiedossier voor het schip van de St.-
Amandskerk, alsook de wijze van gunnen en de aannemingsvoorwaarden, geraamd voor 
een bedrag van 417.129 euro (excl. btw) te gunnen via openbare aanbesteding. 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

    9   Sportcentrum - goedkeuring reglement inwendige orde 
Aanpassing aan de reglementen van inwendige orde voor het gemeentelijk sportcentrum 
naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe sport- en evenementenhal. 

STEDENBOUW 

   10   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Terra Nova Invest nv, Doelstraat z/n te 
Ingelmunster 
Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in 
bijzonder artikel 133 bepaalt dat gemeenteraad bevoegd is om een beslissing te nemen 
over de wegenis in aan te leggen verkavelingen die de aanleg van nieuwe verkeerswegen 
omvatten. 

OPENBARE WERKEN 

   11   Heraanleg voetpaden Handelsstraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
NV Aquafin 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en NV Aquafin met 
betrekking tot de geplande onderhoudswerken in de Handelstraat. 
   12   Herinrichting Bollewerpstraat en Hinnebilkstraat – Goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 
Goedkeuring ontwerpdossier van de geplande werken voor herinrichting van een gedeelte 
van de Bollewerpstraat en de Hinnebilkstraat, alsook de wijze van gunnen en de 
aannemingsvoorwaarden, geraamd op 102.475,98 euro (excl. BTW) en te gunnen bij 
openbare aanbesteding. 
   13   Goedkeuring bestek voor de aanstelling van een ontwerper en veiligheidscoördinator 
met het oog op de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken 
Goedkeuring van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper (inclusief 
veiligheidscoördinatie en grondverzet) voor verschillende riolerings- en wegeniswerken in 
de gemeente tijdens de volgende legislatuur via raamovereenkomst. 
   14   Procesbegeleiding bij dorpskernvernieuwing Ingelmunster – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring van het bestek voor de aanstelling van een procesbegeleider voor de 
verschillende stappen in het project dorpskernvernieuwing tijdens de volgende legislatuur. 

LEEFMILIEU 

   15   Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling” 2005-2007 tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente 
Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling” 2005-2007 voor het jaar 2007. 
   16   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2007 - Rapportering 2006 - Planning 
2007 
Het gemeentelijk milieujaarprogramma 2007, deel rapportering 2006 en deel planning 
2007, wordt goedgekeurd in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het 
Vlaamse gewest. 
   17   Goedkeuring wijziging van de statuten en bekrachtiging wijziging van het 
huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
Goedkeuring wijziging statuten gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur en 
bekrachtiging wijziging huishoudelijk reglement. 



  

SOCIALE ZAKEN 

   18   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – Aanduiding vertegenwoordigers van 
het OCMW met raadgevende stem in de algemene vergadering en de raad van bestuur 
Aanwijzing van vertegenwoordigers met raadgevende stem in de vzw PWA overeenkomstig 
de statuten van deze vzw. 

OCMW 

   19   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2007-2009 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2007 van het OCMW 
Dit punt betreft de vaststelling van de meerjarenplanning van het OCMW voor de periode 
2007-2009 en de kennisname van het budget voor 2007. 

ONDERWIJS 

   20   Goedkeuring van het beleidscontract 2006-2009 tussen CLB en het schoolbestuur van 
de Gemeentelijke Lagere Scholen 
Goedkeuring beleidscontracten tussen CLB en de gemeente in uitvoering van art. 38 en 29 
van het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 

CULTUUR 

 
   21   Cultuurraad - wijziging reglement van inwendige orde 
Goedkeuring wijziging statuten gemeentelijke adviesraad voor cultuur. 

SPORT 

   22   Sportraad – wijziging huishoudelijk reglement 
Goedkeuring wijziging statuten gemeentelijke sportraad. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Herman De Witte, raadslid, bij mail van 9 
maart 2007 
Het betreft een vraag inzake de nog aanwezige opportuniteit tot verkoop van de pastorie, 
gelet op een aantal nieuwe ontwikkelingen. 
    2.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een vraag inzake de aanpak van de politiediensten met betrekking tot het rijden 
onder invloed van drugs. 
    3.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een voorstel tot opmaak van een Trage wegen-plan. 
    4.  Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een vraag omtrent de stand van zaken voor de nood- en interventieplannen. 
    5.  Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een vraag omtrent het toepassen van energie-audits voor gemeentelijke 
gebouwen. 
    6.  Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een voorstel tot het invoeren van gemeentelijke fuifcheques. 
    7.  Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een vraag tot het opnemen van e-mailberichten in het register van in- en 
uitgaande briefwisseling. 
    8.  Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een vraag in verband met inbraken. 
    9.  Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
10 maart 2007 
Het betreft een vraag met betrekking tot proefprojecten rond het 
grondeninformatieregister. 



  

   10.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
12 maart 2007 
Het betreft een vraag met betrekking tot het functioneren van de waterdoorlatende parking 
aan de nieuwe tekenacademie. 
   11.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 14 
maart 2007 
Vraag met betrekking tot het afsluiten van verzekeringspolissen tegen braak en diefstal in 
gemeentelijke gebouwen. 

BESLOTEN ZITTING 

SOCIALE ZAKEN 

    1   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – Aanduiding vertegenwoordigers van 
de gemeente in de algemene vergadering 
Aanwijzing van 7 vertegenwoordigers van de gemeente in de vzw PWA overeenkomstig de 
statuten van de vzw PWA. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 maart 2007 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


