
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 13 december 2010 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 december 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 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

1       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
2       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 
3       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing 

BELASTINGEN 

4       Goedkeuren aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 
en 2012 
5       Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2011 en 
2012 
6       Goedkeuren milieubijdrage 2011 
7       Goedkeuren belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
ongeschikt of onbewoonbaar voor het dienstjaar 2011, 2012 en 2013 
8       Goedkeuren belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
verwaarloosd of bouwvallig voor het dienstjaar 2011, 2012 en 2013 
9       Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2011, 2012 en 
2013 
10      Goedkeuren belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaren 2011 en 2012 
11      Goedkeuren belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 
– dienstjaren 2011 en 2012 

BEGROTING 

12      Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2011 
13      Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2011 

BEGROTING - POLITIE 

14      Goedkeuring van de dotatie 2011 aan de politiezone MIDOW 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 16 december 2010 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 december 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 december 2010. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 8 
december 2010 

Stand van zaken met betrekking tot de hoeveelheid strooizout 

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

Minimale levering aardgas 

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

Strooiactieplan 

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

Camerabewaking in de gemeente 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 16 
december 2010 

FairTradeGemeente 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 16 
december 2010 

Openbare toiletten in de dorpskern 
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