
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 23 april 2008 

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

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 april 2008 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met 4 mei 2008 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 22 
april 2008 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 22 april 2008 
 
 
OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2008 – 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 IVIO van 19 mei 
2008 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
    2   WVI – Algemene vergadering van 23 mei 2008 – 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 WVI van 23 mei 
2008 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

FINANCIËN 

    3   Aanpassing reglementen op de huisvuilbelasting- en op de algemene milieubelasting 
Aanpassing van 2 belastingsreglementen voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010. 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

    4   Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen, zonder beding van prijs, 
jegens de NV Imota, met het oog op de inlijving van de Schrijnwerkersstraat in de openbare 
wegenis 
Goedkeuring kostenloze grondoverdracht door de NV Imota van de wegenis van de 
Schrijnwerkersstraat ten voordele van de gemeente Ingelmunster. 
    5   Project Speelbos - Aanvraag tegemoetkoming voor verwerving gronden in uitvoering 
van grond- en pandenbeleid – principiële beslissing tot verdere verwerving 
Principebeslissing tot verdere aankoop van gronden voor het speelbos. 



  

LEEFMILIEU 

    6   Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van 
buiten gebruik gestelde stookolietanks 
Goedkeuring subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik 
gestelde stookolietanks. 
    7   Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de Vlaamse 
Overheid en de gemeente – Intekening jaar 2008 
Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse Gewest. 

ONDERWIJS 

    8   Goedkeuring van de vervaldatum bij de aanvraag van verloven en TIVOLI-uren 
Goedkeuring vervaldatum voor het indienen van aanvragen van verloven en TIVOLI-uren. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    9   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 31 
maart 2008 
Het betreft een vraag naar de stand van zaken omtrent de herinrichting van de dorpskern. 
   10   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Ann Defour, raadslid, bij brief van 31 
maart 2008 
Het betreft een vraag naar de stand van zaken en de beleidsintenties van het college van 
burgemeester en schepen omtrent het dossier van de trage wegen. 
   11   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2008 
Het betreft een vraag omtrent de aanpak van vandalisme. 
   12   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2008 
Het betreft een vraag omtrent de wedde en de eventuele vergoedingen toegekend aan de 
Burgemeester. 
   13   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2008 
Het betreft een vraag naar de inzage van de criminaliteitscijfers voor het jaar 2007. 
   14   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2008 
Het betreft een vraag omtrent de bevolkingsenquête van de Politiezone Midow. 
   15   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
16 april 2008 
Het betreft een vraag over de toestand van het voetpad op de centrale brug. 
   16   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 17 
april 2008 
Het betreft een vraag tot het voorzien van camerabewaking aan de fietsenstalling van het 
station. 
   17   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
17 april 2008 
Het betreft een vraag over de website van de gemeentelijke brandweer. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   18   IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2008 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van IVIO van 19 mei 2008. 
   19   WVI – Algemene vergadering van 23 mei 2008 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van WVI van 23 mei 2008. 

BRANDWEER 

   20   Aanstelling van een commandant-bevelvoerder bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering met ingang van 1 januari 2008 - Intrekking 
beslissing 
Intrekking van een beslissing. 



  

   20   Aanstelling tot waarnemend officier-dienstchef 
Aanstelling van een waarnemend officier-dienstchef. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 april 2008 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


