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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 december 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 15 januari 2012 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 20 december 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 20 december 2011 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Goedkeuring van de algemene overeenkomst betreffende de interlokale vereniging 
Associatie Midwest 
Goedkeuring toetreding tot een interlokale vereniging overeenkomstig het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking. 
2       Beslissing tot het niet goedkeuren van het voorstel van kapitaalverhoging bij 
Gaselwest, vertegenwoordigd door winstbewijzen Ee 
Beslissing met betrekking tot voorstel van kapitaalverhoging in een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

3       Straatnaamgeving – definitieve vaststelling 
Definitieve vaststelling nieuwe straatnamen. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

4       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – externe personeelsmobiliteit 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

FINANCIËN 

5       Goedkeuren van de overdracht van leningen aan Infrax 
Beslissing tot overdracht van leningen. 

BELASTINGEN 

6       Afschaffen belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen 
Afschaffing van een belastingreglement. 



  

7       Goedkeuren milieubijdrage voor het dienstjaar 2012 
Goedkeuring van een belastingreglement. 
8       Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2012 
Goedkeuring van een belastingreglement. 
9       Goedkeuren van de belasting op rendez-voushuizen voor het dienstjaar 2012 
Goedkeuren van een belastingreglement. 

BEGROTING 

10      Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2012 
Goedkeuring budget. 
11      Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2012 
Goedkeuring van de lijst van gemeentelijke toelagen in uitvoering van de begroting 2012. 

BEGROTING - POLITIE 

12      Goedkeuring van de dotatie 2012 aan de politiezone MIDOW 
Goedkeuring dotatie aan de politiezone. 

PATRIMONIUM 

13      Goedkeuren bovengebruiksvergunning percelen langs de ingeschreven waterloop 
L.7.16 Bruinbeek 
Goedkeuren gebruiksovereenkomsten. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

14      Definitieve vaststelling van het RUP Zonevreemde bedrijven, fase 1 
Definitieve goedkeuring RUP Zonevreemde bedrijven fase 1. 
15      Goedkeuren van het toetsingskader voor woonontwikkelingen 
Goedkeuring toetsingskader woonontwikkelingen. 

MOBILITEIT 

16      Omgeving Onze Lieve Vrouwschool – Goedkeuring koepelmodule 36007/10/A  
Goedkeuring overeenkomst met de Vlaamse overheid in het kader van het 
mobiliteitsconvenant. 

LOKALE ECONOMIE 

17      Goedkeuren van de projectovereenkomst met EFRO betreffende de gevelrenovatie 
van handelspanden 
Goedkeuren projectovereenkomst met de Vlaamse overheid in het kader van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor gevelrenovatie van handelszaken. 

OCMW 

18      Vaststellen van het meerjarenplan voor de periode 2012-2014 en kennisname van het 
budget betreffende het boekjaar 2012 van het OCMW 
Vaststellen meerjarenplan OCMW en kennisname van het budget. 

SPORT 

19      Goedkeuren van het proefproject rond multisporten voor de allerjongsten 
Goedkeuren projectaanvraag. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 14 
december 2011 
Het betreft een vraag over het zwerfkattenbeleid. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 14 
december 2011 
Het betreft een vraag omtrent de straat- en huisaanduiding van woningen. 



  

3      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
15 december 2011 
Het betreft een vraag over het standpunt van de gemeente ten aanzien van de 
toegankelijkheid van het Kasteelpark, in privaat beheer. 
4      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Marleen D’Hondt, raadslid, bij mail van 
15 december 2011 
Het betreft een vraag over de omgeving van de gemeenteschool in de Oostrozebekestraat. 

BESLOTEN ZITTING 

BRANDWEER 

24      Bevordering van een luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, met 
ingang van 1 januari 2012 
Bevordering binnen het vrijwillig gemeentelijk brandweerkorps. 
25      Bevordering van een kapitein bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, met 
ingang van 1 januari 2012 
Bevordering binnen het vrijwillig gemeentelijk brandweerkorps. 
26      Aanstelling tot officier-dienstchef bij de gemeentelijke brandweer, met ingang van 1 
januari 2012 
Aanstelling van een officier-dienstchef voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 21 december 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


