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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 maart 2012 

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 14 april 2012 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
20 maart 2012 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 maart 2012 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       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 - aanpassing 
Aanpassen reglement dagelijks bestuur. 

POLITIE 

2       Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 
maart 2012 houdende goedkeuring van het samenwerkingsengagement gemeente van 
doortocht in het kader van de Ronde van Vlaanderen 2012 
Bekrachtiging van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen genomen 
bij hoogdringendheid onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad. 
3       Tijdelijke en aanvullende politieverordening n.a.v. de doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen op 1 april 2012 
Tijdelijke aanvullende politieverordening overeenkomstig artikel 119 en 119bis van de 
nieuwe gemeentewet. 

VEILIGHEID 

4       Goedkeuring van de overeenkomst tussen Teleperformance en de gemeente 
Ingelmunster in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer voor het opzetten van 
een contactcenter bij noodsituaties 
Goedkeuren overeenkomst. 

PATRIMONIUM 

5       Aanvullende beslissing met betrekking tot de bovengebruiksvergunning percelen 
langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 
Aanpassing beslissing. 



  

STEDENBOUW 

6       Goedkeuren type-overeenkomst verkavelingen 
Goedkeuren ontwerp verkavelingsovereenkomst 

HUISVESTING 

7       Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem – Goedkeuring wijziging aan de 
overeenkomst met statutaire draagkracht – verlenging van de samenwerking 
Goedkeuring wijziging statuten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
8       Goedkeuring van de subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid voor het woonbeleid 
van de regio Izegem 
Goedkeuren subsidieaanvraag van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
9       Goedkeuren van de wijziging aan de samenwerkingsovereenkomst Sociaal 
Verhuurkantoor Regio Izegem en Wonen & Werken 
Goedkeuring aanpassingen aan een samenwerkingsovereenkomst. 

MOBILITEIT 

10      Goedkeuren van de module 17 bij het mobiliteitsconvenant voor de N357 
(Oostrozebekestraat)  
Goedkeuring module 17 in het kader van het mobiliteitsconvenant. 

VERKEER 

11      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de trage weg tussen de Ring en de 
Kruisstraat 
Aanvullend verkeersreglement. 

LEEFMILIEU 

12      Goedkeuring gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen 
Goedkeuren subsidiereglement 

CULTUUR 

13      Goedkeuren van de subsidieaanvraag in het kader van het provinciaal Cultuurproject 
Wereldoorlog I 
Goedkeuren subsidieaanvraag in samenwerking met stad Izegem. 

SPORT 

14      Goedkeuring van de rekening en het jaarverslag 2011 van het Regionaal Sport 
Overleg (interlokale vereniging)  
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van een interlokale vereniging. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Marleen D’Hondt, raadslid, bij mail van 
16 februari 2012 
Het betreft de vraag waarom de gemeente Ingelmunster niet is overgegaan tot het 
aanleggen van een aanvullend pensioen voor contractanten. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 14 
maart 2012 
Het betreft een vraag over de meest geschikte wijze voor aanduiding van een zone 30. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 maart 2012 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 


