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INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 9 maart 2012 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 maart 2012 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

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

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 
3       Tijdelijke en aanvullende politieverordening n.a.v. de doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen op 1 april 2012 

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 

PATRIMONIUM 

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

STEDENBOUW 

6       Goedkeuren type-overeenkomst verkavelingen 

HUISVESTING 

7       Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem – Goedkeuring wijziging aan de 
overeenkomst met statutaire draagkracht – verlenging van de samenwerking 
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