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Zitting Gemeenteraad 

van 20 september 2011 

om 20:00 uur 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       ’t West-Vlaamse Hart – beslissing tot hernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’ 
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 
3       Toetreding tot de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST voor de activiteit 
riolering 

KERKBESTUREN 

4       Kerkfabriek Sint-Amandus – Aktename rekening 2010 
5       Kerkfabriek O.L.Vrouw – Aktename rekening 2010 
6       Kerkfabriek Sint-Amandus - Aktename budget 2012 
7       KERKFABRIEK O. L. VROUW - AKTENAME BUDGET 2012 

BRANDWEER 

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

FINANCIËN 

11      Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 

RUIMTELIJKE ORDENING 

12      Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Waterstraat – voorlopige vaststelling 

MOBILITEIT 

13      Beleidsvisie trage wegen - goedkeuring 
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