
  

 

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

9 november 2012 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 november 2012 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       wvi – Buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
2       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Buitengewone algemene vergadering van 7 
december 2012 – goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger 
3       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
4       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
5       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

BEGROTING 

6       Goedkeuring budgetwijziging 2 - dienstjaar 2012 

PATRIMONIUM 

7       Goedkeuren toelating bovengronds gebruik Broubeek 
8       Intentieverklaring opname gronden Bruinbeekstraat in openbaar domein 

RUIMTELIJKE ORDENING 

9       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Waterstraat – voorlopige vaststelling 
10      Goedkeuring van het tracé van de wegen voor de verkaveling Cnudde Patriek in de 
Onze Lieve Vrouwstraat 

OPENBARE WERKEN 

11      Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel betreffende projectfase 
1 van de Stationsomgeving Ingelmunster – bekrachtiging van de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 



  

OCMW 

12      Goedkeuring budgetwijziging 1 voor het boekjaar 2012 van het OCMW Ingelmunster 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

13      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
14      Cipal DV – Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2012 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
15      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
16      Figga – Buitgenwone algemene vergadering van 19 december 2012 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 


