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22 mei 2013 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 mei 2013 

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 12 juni 2013 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
21 mei 2013 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 21 mei 2013 
 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Vaststellen van een aanvullend reglement op het wegverkeer houdende een 
grensoverschrijdende tonnagezone voor Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Meulebeke 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Groenstraat 
Aanvullend verkeersreglement. 

NUTSVOORZIENINGEN 

3       Gaselwest – Algemene vergadering van 21 juni 2013 – goedkeuren van de agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, zoals voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke 
samenwerking. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Voorlopige aanvaarding straatnaamwijziging 
Voorlopige aanvaarding van een straatnaamwijziging. 
5       Voorlopige aanvaarding straatnaamwijziging 
Voorlopige aanvaarding straatnaamwijziging 

PATRIMONIUM 

6       Goedkeuring van de kostenloze overdracht van een perceel grond in de Groenstraat 
aan de wvi met het oog op de aanleg van een nieuw wegtracé en een nieuw industrieterrein 
‘De Zandberg’ 
Goedkeuren van een overdracht van grond. 

CULTUUR 

7       Goedkeuring reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum en bibliotheek 
Goedkeuren reglement. 



  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

8       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing personeelsformatie overeenkomstig artikel 103 en 104 van het 
Gemeentedecreet. 
9       Organogram van de gemeentelijke diensten - aanpassing 
Vaststelling van het organogram van het gemeentepersoneel, na aanpassing, 
overeenkomstig artikel 75 van het Gemeentedecreet. 
10      Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 
11      Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel - aanpassingen en technische 
wijzigingen 
Goedkeuren wijzigingen aan het arbeidsreglement overeenkomstig de arbeidswetgeving. 

IT 

12      CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 14 juni 2013 – 
goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

VEILIGHEID 

13      Goedkeuring van een wijziging aan het Algemeen Politiereglement 
Goedkeuren gemeentelijke politieverordening overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe 
Gemeentewet. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

14      wvi – Algemene vergadering van 24 mei 2013 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

ALGEMENE FINANCIERING 

15      Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2012 
Goedkeuren jaarrekening. 

BESLOTEN ZITTING 

IT 

16      Cipal (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 14 juni 2013 – 
aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

17      wvi – Algemene vergadering van 24 mei 2013 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 mei 2013 



  

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


