
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 13 september 2010 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 september 2010 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

POLITIE 

1       Goedkeuren algemeen politiereglement 
2       Kennisname dienstjaarrekening 2002 van de lokale politiezone MIDOW 

FINANCIËN 

3       Kennisgeving van de goedkeuring van de eindrekening van de gewezen 
gemeenteontvanger 
4       Kennisname van de kwartaalrapportage van de financieel beheerder 

PATRIMONIUM 

5       Dorpskernvernieuwing - Stationsomgeving Ingelmunster, projectfase 1 – Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst met Infrabel 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

6       Goedkeuring van de verkoop van een perceeltje grond in de Oostrozebekestraat aan 
het Vlaams Gewest met het oog op de realisatie van een nieuw wegvak in de 
Oostrozebekestraat 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

7       Goedkeuren reglement inzake het innemen van openbaar domein 

OCMW 

8       Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2008 door de heer 
Gouverneur 
9       Goedkeuring budgetwijziging 1 voor het boekjaar 2010 van het OCMW Ingelmunster 

BESLOTEN ZITTING 
 



  

ERETITELS 

10      Verzoek tot verlenen van de eretitel van het ambt van burgemeester 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 17 september 2010 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 september 2010 

om 20:00 uur 
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 21 september 2010. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Steven Bourgeois, raadslid, bij mail van 13 
september 2010 

Verkeerssituatie in de centrumstraten 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Millenniumdoelstellingen 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Beleidsplan trage wegen 

 
Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Fair Trade 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Uitrit nieuwe centrumparking 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 16 
september 2010 

Aankleding rotondes 

 



  

Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 16 
september 2010 

Gebruiksreglement gemeenschapscentrum 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 16 
september 2010 

Aanvraag tot het toekennen van de titel van ere-gemeenteraadslid 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Communicatie van de gemeente - bereik 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Afvalcontainers bij warenhuis 

 
Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Werken op de parking door privé-personen 

 
Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
september 2010 

Openbare werken in de gemeente 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 


