
  

 

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

21 mei 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 mei 2014 

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 juni 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
20 mei 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 mei 2014 
 
 

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 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Gaselwest – Algemene vergadering van 20 juni 2014 – goedkeuren van de agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, zoals voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke 
samenwerking. 

ECONOMIE 

3       Gemeentelijke adviesraad voor economie – erkenning en goedkeuring van de statuten 
Oprichten van een adviesraad overeenkomstig art. 200 van het Gemeentedecreet. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Oostrozebekestraat”  
Voorlopige vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig de Codex RO. 

PATRIMONIUM 

5       Aanpassen van het reglement inzake het innemen van openbaar domein 
Aanpassing terrasreglement 

CULTUUR 

6       Projectvereniging BIE – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 
Kennisgeving overeenkomstig de statuten van projectvereniging BIE. 



  

ONDERWIJS 

7       Verlengen van de huidige scholengemeenschap G-8 (interlokale vereniging) voor de 
periode 2014-2020 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig het decreet 
intergemeentelijke samenwerking en overeenkomstig de onderwijsregelgeving. 

IT 

8       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 13 juni 2014 – 
goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

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 
Kennisgeving. 
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 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse gewest 
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart. 

VEILIGHEID 

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

EREDIENSTEN 

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

ALGEMENE FINANCIERING 

14      Figga – Algemene vergadering van 20 juni 2014 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 mei 2014 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


