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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 december 2010 

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 januari 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 21 december 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 21 december 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

1       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing personeelsformatie overeenkomstig artikel 103 en 104 van het 
Gemeentedecreet. 
2       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 
Vaststelling van het organogram van het gemeentepersoneel, na aanpassing, 
overeenkomstig artikel 75 van het Gemeentedecreet. 
3       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

BELASTINGEN 

4       Goedkeuren aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 
en 2012 
Goedkeuring van de aanvullende personenbelasting. 
5       Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2011 en 
2012 
Goedkeuring van de onroerende voorheffing. 
6       Goedkeuren milieubijdrage 2011 
Goedkeuring van een belastingreglement. 
7       Goedkeuren belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
ongeschikt of onbewoonbaar voor het dienstjaar 2011, 2012 en 2013 
Goedkeuring van een belastingreglement. 
8       Goedkeuren belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
verwaarloosd of bouwvallig voor het dienstjaar 2011, 2012 en 2013 
Goedkeuring van een belastingsreglement. 
9       Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2011, 2012 en 
2013 
Goedkeuring van een belastingsreglement. 



  

10      Goedkeuren belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaren 2011 en 2012 
Goedkeuring van een belastingreglement. 
11      Goedkeuren belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 
– dienstjaren 2011 en 2012 
Goedkeuring van een belastingsreglement. 

BEGROTING 

12      Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2011 
Goedkeuring budget. 
13      Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2011 
Goedkeuring van de lijst van gemeentelijke toelagen in uitvoering van de begroting 2011. 

BEGROTING - POLITIE 

14      Goedkeuring van de dotatie 2011 aan de politiezone MIDOW 
Goedkeuring dotatie aan de politiezone. 

OCMW 

15      Goedkeuren budgetwijziging 2 voor het boekjaar 2010 van het OCMW Ingelmunster 
Goedkeuren budgetwijziging OCMW. 
16      Vaststellen van het meerjarenplan voor de periode 2011-2013 en kennisname van het 
budget betreffende het boekjaar 2011 van het OCMW 
Vaststellen meerjarenplan OCMW en kennisname van het budget. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 8 
december 2010 
Het betreft een vraag over de stand van zaken met betrekking tot dooizout. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
december 2010 
Het betreft een vraag over de minimale aardgaslevering. 
3      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
december 2010 
Het betreft een vraag over het strooiactieplan. 
4      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
december 2010 
Het betreft een vraag over camerabewaking in de gemeente. 
5      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
16 december 2010 
Het betreft een voorstel in functie van het behalen van de trekker als Fairtrade-gemeente. 
6      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
16 december 2010 
Het betreft een vraag tot het voorzien van openbare toiletten bij de herinrichting van de 
markt. 
7      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 16 
december 2010 
Het betreft het voorstel tot het instellen van een sneeuwtelefoon. 
8      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij brief 
van 16 december 2010 
Het betreft een reeks voorstellen tot aanpassing en verbetering in het sportstadion. 
9      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
16 december 2010 
Het betreft een opvolging van een vraag in vorige zitting. 
10     Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
16 december 2010 
Het betreft een vraag over de kerstversiering in het centrum. 
11     Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
16 december 2010 
Het betreft een vraag over de stand van zaken omtrent de verbeterde vuilniszakken. 



  

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

28      Aanstelling in statutair verband van een financieel beheerder/gemeenteontvanger 
Aanstelling in statutair verband van de financieel beheerder/gemeenteontvanger. 

SOCIALE ZAKEN 

29      Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw – Aanduiding vertegenwoordigers van 
de gemeente in de algemene vergadering 
Aanwijzing van 1 vertegenwoordiges van de gemeente in de vzw PWA overeenkomstig de 
statuten van de vzw PWA, namens de minderheidsfracties na ontslag. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

12     Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 december 2010 
Het betreft een vraag over het Kerkbestuur Sint-Amandus. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 december 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


