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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 februari 2012 

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 14 maart 2012 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 21 februari 2012 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 21 februari 2012 
 
 

OPENBARE ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Wegen- en uitrustingswerken verkaveling Dumoubil nv in de zijweg van de 
Kortrijkstraat – goedkeuring tracé van de wegen 
Goedkeuring tracé van de wegen overeenkomstig de Codex RO. 

OCMW 

2       Goedkeuren van het aandeel van het OCMW in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds voor het boekjaar 2013 
Vaststellen aandeel OCMW in het Gemeentefonds. 

CULTUUR 

3       Aanpassing van het subsidiereglement voor cultuurverenigingen en van het reglement 
tot aanwending van de middelen voorzien in het cultuurfonds 
Aanpassing subsidiereglementen 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 15 
februari 2012 
Het betreft een vraag over de correcte schrijfwijze van straatnamen. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 15 
februari 2012 
Het betreft een vraag tot het verlichten van een kruispunt bij uitvoering van wegenwerken 
op dit kruispunt. 
3      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 16 
februari 2012 
Het betreft een vraag over de effecten voor Ingelmunster als gevolg van de besparingen bij 
de Lijn. 



  

4      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
16 februari 2012 
Het betreft een vraag tot het plaatsen van een lichtpunt langs een trage weg. 

BESLOTEN ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

9       Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening – wijziging samenstelling 
Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

ONDERWIJS 

10      Benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres met 24/24 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2012 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
11      Benoeming in vast verband van een kleuteronderwijzeres met 23/24 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2012 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
12      Benoeming in vast verband van een onderwijzeres ASV met 6/22 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2012 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
13      Benoeming in vast verband van een logopediste met 2/30 lestijden prestaties bij de 
Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2012 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 februari 2012 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


