
  

 

 Gemeentebestuur Ingelmunster  

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

8 april 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 16 april 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 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 4 
juni 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

AFVAL 

2       IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

ECONOMIE 

3       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen 

met betrekking tot het project Economische Kaart 

PATRIMONIUM 

4       Aanvullende beslissing met betrekking tot de bovengebruiksvergunning voor percelen 
langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 

JEUGD 

5       Gemeentelijke jeugdraad – erkenning en bekrachtiging van de statuten, de 
afsprakennota en het huishoudelijk reglement 

ONDERWIJS 

6       Aanvraag tot erkenning van de gemeentelijke BLO-school “De Zon” als type 8-
instelling 
7       Wijziging aan de capaciteitsbepaling in het basisonderwijs 
8       Vaststellen van het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding van het 
personeel 
9       Vaststellen van het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding van de 

ouders 



  

SOCIALE ZAKEN 

10      Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening van het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn Ingelmunster voor het dienstjaar 2011 door de heer 
Gouverneur 
11      Goedkeuring van de samenwerking tussen de gemeente en het sociaal huis als 
indienende partners van het woonzorgproject ‘Thuis in Welzijn’ Ingelmunster 
12      Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – samenstelling van de delegatie van 

de gemeente en het OCMW in de beheersorganen 

BESLOTEN ZITTING 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

13      Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 4 

juni 2013 – aanduiding van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

AFVAL 

14      IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2013 – aanduiding vertegenwoordiger 

WONEN 

15      Interlokale vereniging woonbeleid regio Izegem – Intrekken van de beslissing van 19 
februari 2013 houdende voordracht van vier kandidaat leden voor het beheerscomité en 
hernieuwen van de voordracht van twee kandidaat leden voor het beheerscomité 

SOCIALE ZAKEN 

16      PWA vzw – Aanwijzing van de vertegenwoordigers namens de gemeente 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 



  

 

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

11 april 2013 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 16 april 2013 

om 20:00 uur 
 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 16 april 2013. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 

Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van dinsdag 9 
april 2013 

Inzameldag landbouwfolie 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


