
  

 

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

10 januari 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 januari 2013 

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 
 

ALGEMEEN BESTUUR 

1       Aanstelling van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 na ontslag gemeenteraadslid 
2       Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
3       Vaststellen van de presentiegelden voor de voorzitter en de raadsleden van de 
gemeenteraad van Ingelmunster 
4       Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5       Vaststelling van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer 

ALGEMENE FINANCIERING 

6       Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2013 
7       Goedkeuren aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 
8       Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2013 
9       Goedkeuren milieubijdrage voor het aanslagjaar 2013 
10      Goedkeuren belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder voor het aanslagjaar 2013 
11      Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2013 
12      Goedkeuren belasting op het parkeren in een blauwe zone voor het aanslagjaar 2013 
13      Afschaffen van het reglement van 25 januari 2005 inzake het verlenen van een 
premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en handelshuizen 
14      Afschaffen van het reglement van 15 mei 2007 tot het bekomen van een financiële 
tegemoetkoming bij huur van feestmateriaal voor de inrichting van activiteiten ten voordele 
van Ingelmunsterse verenigingen 
15      Aanpassen van het reglement van 15 mei 2007 tot het bekomen van een toelage ter 
aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 



  

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 
 
 


