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22 januari 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 januari 2014 

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 februari 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 21 januari 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 21 januari 2014 
 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van een snelheidsbeperking tot 
50 km/u in de Bollewerpstraat, Warandestraat en Krekelstraat 
Aanvullend verkeersreglement. 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het instellen 
van een parkeerverbod in het garagestraatje van de Bollewerpstraat 
Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement. 
3       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Onze Lieve 
Vrouwstraat 
Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement. 
4       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een 
parkeerverbod in de Hinnebilkstraat 
Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement. 

PATRIMONIUM 

5       Principebeslissing nopens het afschaffen en verleggen van een gedeelte van de 
voetweg nr. 42, genaamd Iseghemweg 
Princiepsbeslissing nopens het afschaffen en verleggen van een voetweg nr.42. 

CULTUUR 

6       Gemeentelijke cultuurraad – Bekrachtiging van het organiek en van het huishoudelijk 
reglement 
Bekrachtigen reglement adviesraad. 

ONDERWIJS 

7       Goedkeuren van de afsprakennota voor de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd” 
en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” voor 2013 en 2014 
Goedkeuren afsprakennota gemeentelijk onderwijs. 
8       Goedkeuren van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool ‘De Wingerd’ 
en de gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ na wijziging 
Goedkeuren arbeidsreglement onderwijsinstellingen. 



  

9       Goedkeuren van de wijzigingen in het schoolreglement voor de Gemeentelijke 
Basisschool “De Wingerd” en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”  
Goedkeuren schoolreglement. 

ALGEMEEN BESTUUR 

10      Aanpassen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 40 van 
het gemeentedecreet. 

DIENSTVERLENING 

11      Goedkeuren van het reglement betreffende de huwelijken 
Goedkeuren van een gemeentelijk reglement. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

12      Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer inzake toerisme en 
recreatie na wijziging 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 januari 2014 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


