
  

 

 Gemeentebestuur Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster  
Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 

8 mei 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 mei 2014 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de 
bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende 
punten te beraadslagen. 

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst. 

Na het beëindigen van de zitting zal aan de raad een toelichting worden gegeven door de heer Rob 

KINDT, schepen van dorpskernvernieuwing, met betrekking tot de stand van zaken in het dossier van 
het vernieuwen van de dorpsbrug. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

MOBILITEIT 

1       Hervaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot aanpassing 
van de zone 30 in het centrum, na afkeuring door de Vlaamse overheid 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Gaselwest – Algemene vergadering van 20 juni 2014 – goedkeuren van de agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

ECONOMIE 

3       Gemeentelijke adviesraad voor economie – erkenning en goedkeuring van de statuten 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Oostrozebekestraat”  

PATRIMONIUM 

5       Aanpassen van het reglement inzake het innemen van openbaar domein 

CULTUUR 

6       Projectvereniging BIE – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 

ONDERWIJS 

7       Verlengen van de huidige scholengemeenschap G-8 (interlokale vereniging) voor de 
periode 2014-2020 



  

IT 

8       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 13 juni 2014 – 

goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

SOCIALE ZAKEN 

9       Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn Ingelmunster voor het dienstjaar 2012 door de heer 
Gouverneur 

10      Goedkeuren van het toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente 
Ingelmunster voor de toekenning van compensatie voor milieugerelateerde taken, 
uitgevoerd door doelgroepmedewerkers voor de periode 2014-2019 

VEILIGHEID 

11      Goedkeuren van de engagementsverklaring bij het masterplan Provinciaal 
Opleidingscentrum inzake Veiligheid (POV)  

EREDIENSTEN 

12      Aktename van de jaarrekening 2013 van de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 
13      Aktename van de jaarrekening 2013 van de Kerkfabriek Sint-Amandus 

ALGEMENE FINANCIERING 

14      Figga – Algemene vergadering van 20 juni 2014 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


