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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 juni 2011 

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 13 juli 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
21 juni 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 21 juni 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

BRANDWEER 

1       Openverklaring van het ambt van beroepskorporaal bij het gemeentelijk 
brandweerkorps 
Openverklaring ambt van beroepskorporaal overeenkomstig het grondreglement van de 
vrijwillige gemeentelijke brandweerdienst. 

BEGROTING 

2       Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2011 
Goedkeuring budgetwijziging I dienstjaar 2011. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

3       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde bedrijven fase 1 – 
voorlopige vaststelling 
Voorlopige vaststelling gemeentelijk RUP overeenkomstig de Codex RO. 

STEDENBOUW 

4       Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit 
– kennisgeving beslissing van de bestendige deputatie 
Kennisgeving beslissing van de bestendige deputatie. 

CULTUUR 

5       Projectvereniging TERF – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 
Kennisgeving overeenkomstig de statuten van projectvereniging TERF. 
6       Gemeentelijk subsidiereglement voor cultuurverengingen 
Goedkeuren subsidiereglement. 



  

SPORT 

7       Sport voor Allen-decreet - Goedkeuring tussentijdse evaluatie “Sportbeleidsplan 
2008-2013”  
Goedkeuren tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan overeenkomstig het Sport voor Allen-
decreet. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 15 
juni 2011 
Het betreft een vraag omtrent de toepassing van het Algemeen Politiereglement bij overlast 
naar aanleiding van private feesten. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 16 
juni 2011 
Het betreft een vraag over de toestand van de Beukendreef. 
3      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 16 juni 2011 
Het betreft een vraag over de effectiviteit van een verkeerstechnische ingreep in de 11 
Julisingel. 
4      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 16 
juni 2011 
Het betreft een voorstel tot het inrichten van cursussen voor vrachtwagenchauffeurs. 
5      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2011 
Het betreft een vraag over de invloed van het nieuwe beleidsplan Toerisme en Recreatie 
voor de gemeente Ingelmunster. 
6      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2011 
Het betreft een vraag over een leegstaand en verwaarloosd pand. 

BESLOTEN ZITTING 

BRANDWEER 

14      Bevordering van één sergeant-majoor tot adjudant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 juli 2011 
Bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
15      Bevordering van twee eerste sergeanten tot sergeant-majoor bij het gemeentelijk 
vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 juli 2011 
Bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
16      Bevordering van twee sergeanten tot eerste sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 juli 2011 
Bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
17      Bevordering van één korporaal tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 juli 2011 
Bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
18      Bevordering van twee brandweermannen tot korporaal bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 juli 2011 
Bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 juni 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 


