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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 oktober 2009 

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 10 november 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de 
gemeenteraad van 20 oktober 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 oktober 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van Gaselwest, zoals 
voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

2       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

BRANDWEER 

3       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2002 – rekeningen 2001 
Advies inzake de kostenverdeling brandbeveiliging. 

FINANCIËN 

4       Gemeentelijke Holding - Kapitaalsverhoging 
Beslissing tot intekenen in de kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding en vaststellen 
bedrag. 

BEGROTING 

5       Goedkeuring budgetwijziging 2 - dienstjaar 2009 
Goedkeuren budgetwijziging. 
6       Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2008 door de heer Gouverneur 
Procedure overeenkomstig art. 16 van het Toezichtsdecreet van 28 april 1993. 



  

OPENBARE WERKEN 

7       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – aktename stand van zaken 
Aktename stand van zaken herinrichting dorpskern. 

OCMW 

8       Goedkeuring wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW voor 
het dienstjaar 2009 
Goedkeuring en kennisname van de wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget 
van het OCMW. 

ONDERWIJS 

9       Algemene afspraken inzake functiebeschrijving en evaluatie  voor het personeel van 
het gewoon basisonderwijs (De Wingerd) en het buitengewoon lager onderwijs (De Zon)  
Goedkeuring afsprakenkader inzake evaluatie voor het gemeentelijk onderwijs 
overeenkomstig het Onderwijsdecreet van 1991. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

10      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 9 
oktober 2009 
Het betreft een vraag over de toestand van de Lysbrug. 
11      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 9 
oktober 2009 
Het betreft een voorstel tot invoering van zone 30 in een deel van de Izegemstraat. 
12      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 9 
oktober 2009 
Het betreft een vraag over dienstvoertuigen van gemeente en OCMW. 
13      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 oktober 2009 
Het betreft een vraag omtrent de nieuwe regularisatiecampagne. 
14      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 oktober 2009 
Het betreft een vraag omtrent de milieubelasting. 
15      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 oktober 2009 
Het betreft een vraag over het Provinciaal Bibliotheeksysteem. 
16      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
12 oktober 2009 
Het betreft een vraag over de algemene vergaderingen bij de Gemeentelijke Holding. 
17      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 oktober 2009 
Het betreft een vraag omtrent de toegankelijkheid van de begraafplaats via de 
dienstingang. 
18      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 12 
oktober 2009 
Het betreft een vraag omtrent het toekomstig regime voor parkeren in het centrum. 
19      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 14 oktober 2009 
Het betreft een vraag over het kruispunt op de Ring met de Genstraat. 
20      Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 14 oktober 2009 
Het betreft een vraag omtrent de dienstverlening aan senioren bij de uitreiking van de e-ID. 
21      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 oktober 2009 
Het betreft een voorstel omtrent bekendmakingen en aankondigingen. 
22      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 oktober 2009 
Het betreft een vraag over de stand van zaken en verdere plannen inzake de trage wegen. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 oktober 2009 



  

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


