
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 21 september 2011 

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

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 september 2011 

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 5 oktober 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 20 september 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 
OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 september 2011 

 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       ’t West-Vlaamse Hart – beslissing tot hernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’ 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen 9 gemeenten en de provincie West-
Vlaanderen. 
2       Overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster met de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening met betrekking tot de sanering van het door de VMW aan haar abonnees 
geleverde water in de zin van art. 6bis §3 van het decreet van 24 mei betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending – beslissing tot beëindiging 
Goedkeuren opzegging van een samenwerkingsovereenkomst. 
3       Toetreding tot de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST voor de activiteit 
riolering 
Beslissing tot toetreding tot de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST voor de 
activiteit riolering 

KERKBESTUREN 

4       Kerkfabriek Sint-Amandus – Aktename rekening 2010 
Advies ten aanzien van de rekening 2010 van een kerkbestuur in uitvoering van het decreet 
inzake organisatie van de erediensten. 
5       Kerkfabriek O.L.Vrouw – Aktename rekening 2010 
Aktename van de rekening 2010 van een kerkbestuur in uitvoering van het decreet inzake 
organisatie van erediensten. 
6       Kerkfabriek Sint-Amandus - Aktename budget 2012 
Kennisname van het budget voor 2012 van een kerkbestuur. 
7       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Aktename budget 2012 
Kennisname van het budget voor 2012 van een kerkbestuur. 



  

BRANDWEER 

8       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2005 – gemeenterekening 2004 
Vereffening van de brandweerrekeningen 
9       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2006 – gemeenterekening 2005 
Vereffening van de brandweerrekeningen 
10      Hervorming van de civiele veiligheid - Operationele prezone van de 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen - bekrachtigen van de overeenkomst operationele 
prezone 2011 
Kennisname van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst OPZ 2011 

FINANCIËN 

11      Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 
Rapportage van de financieel beheerder overeenkomstig art. 165 en 166 van het 
gemeentedecreet 

RUIMTELIJKE ORDENING 

12      Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Waterstraat – voorlopige vaststelling 
Voorlopige vaststelling RUP Waterstraat 

MOBILITEIT 

13      Beleidsvisie trage wegen - goedkeuring 
Goedkeuring beleidsvisie trage wegen 

VERKEER 

14      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van een zone met tonnagebeperking in het centrum 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 
15      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
snelheidsregime op de N50 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 

LOKALE ECONOMIE 

16      Subsidiereglement gevelrenovatie handelspanden - goedkeuring 
Goedkeuren subsidiereglement gevelrenovatie handelspanden. 

OCMW 

17      Kennisname budgetwijziging 1 voor het boekjaar 2011 van het OCMW Ingelmunster 
Aktename van een budgetwijziging van het OCMW buiten de toezichtstermijn. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
14 september 2011 
Het betreft een vraag over het zwerfkattenproject op en in de omgeving van het 
gemeentelijk sportcentrum 
2.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
14 september 2011 
Het betreft een vraag over de stand van zaken van het Cambio-project (autodelen) te 
Ingelmunster. 
4.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 14 
september 2011 
Het betreft een vraag over de verkeerssituatie op en rond het marktplein. 
5.      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 14 
september 2011 
Het betreft een vraag over het onderhoud van het station en de onmiddellijke omgeving. 



  

6.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
15 september 2011 
Het betreft het voorstel voor het indienen van een projectaanvraag voor het subsidiëren van 
kleinschalige investeringen in sportcentra. 
7.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 15 september 2011 
Het betreft een vraag over het onderhoud van de groenzones op de Lacrawijk. 
8.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
15 september 2011 
Het betreft een vraag over de werking van de ID-controle in het recyclagepark. 
9.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 15 
september 2011 
Het betreft een vraag over de straatnaamgeving. 

BESLOTEN ZITTING 

BRANDWEER 

26      Aanwerving van een beroepskorporaal bij het gemeentelijk brandweerkorps met 
ingang van 1 oktober 2011 
Aanwerving van een beroepskorporaal in het gemeentelijk brandweerkorps overeenkomstig 
het Grondreglement. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

3.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 14 
september 2011 
Het betreft een reeks vragen naar aanleiding van een arrest van het Hof van Beroep te Gent 
over een fiscale betwisting inzake leegstand. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 september 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


