
Gemeenteraad 
Zitting van 19 april 2016 

Agenda 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de bijeenkomst van 
de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen.  
Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
2.  Goedkeuren van het plan van aanpak betreffende de verkeersproblematiek in het centrum 

3.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement in de Elfjulisingel 

4.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Guido Gezellestraat 

NUTSVOORZIENINGEN 
5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 29 april2016 van Gaselwest en Eandis Assets 

AFVAL 
6.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 23 mei 2016 van IVIO 

PATRIMONIUM 
7.  Goedkeuren van een verkoopbelofte en van een akte voor pachtbeëindiging met het oog op 

waterbeheersingswerken in de Veldstraat 

8.  Goedkeuren van een belofte inzake kosteloze grondoverdracht in de Bollewerpstraat  

ALGEMEEN BESTUUR 
9.  Erkennen van de lijst van plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
10.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016 van WVI 

ALGEMENE FINANCIERING 
11.  Goedkeuren van de gemeenterekening voor het boekjaar 2015 

12.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

13.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2015/1 

Met de meeste hoogachting, 



De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 
 



Gemeenteraad 
Zitting van 19 april 2016 

Agenda bijkomende punten 
 

 
Mevrouw, Mijnheer, 
Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet delen wij hierbij de bijkomende punten op de 
agenda van de gemeenteraadszitting van 19 april 2016 mee. 
 

Openbare zitting 

ECONOMIE 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Yves Vercruysse, raadslid, bij mail van 16 maart 
2016 met betrekking tot het beleid inzake lokale economie en de kadobon 

Het betreft verschillende vragen in verband met de kadobon en het beleid naar de lokale handelaars toe. 

WONEN 

T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, bij mail van 14 april 2016 
met betrekking tot de stand van zaken over de sociale woningen in de Bruinbeekstraat 

Het betreft een vraag over de stand van zaken van het woonproject van de Mandelbeek in de Bruinbeekstraat. 
 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 
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