
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 14 april 2008 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 april 2008 

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 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2008 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
    2   WVI – Algemene vergadering van 23 mei 2008 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

FINANCIËN 

    3   Aanpassing reglementen op de huisvuilbelasting- en op de algemene milieubelasting 

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 
    5   Project Speelbos - Aanvraag tegemoetkoming voor verwerving gronden in uitvoering 
van grond- en pandenbeleid – principiële beslissing tot verdere verwerving 

LEEFMILIEU 

    6   Goedkeuring gemeentelijk 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 

ONDERWIJS 

    8   Goedkeuring van de vervaldatum bij de aanvraag van verloven en TIVOLI-uren 



  

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    9   IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2008 – aanduiding vertegenwoordiger 
   10   WVI – Algemene vergadering van 23 mei 2008 – aanduiding vertegenwoordiger 

BRANDWEER 

   11   Aanstelling van een commandant-bevelvoerder bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering met ingang van 1 januari 2008 - Intrekking 
beslissing 
   12   Aanstelling tot waarnemend officier-dienstchef 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 18 april 2008 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 april 2008 

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 22 april 2008. 
 
OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 31 
maart 2008 

Dorpskernhernieuwing 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Ann Defour, raadslid, bij brief van 31 
maart 2008 

Dossier Trage Wegen 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2008 

Vandalisme 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2008 

Wedde burgemeester 

 
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2008 

Inzage criminaliteitscijfers 

 
        Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2008 

Enquête Midow 

 



  

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 16 
april 2008 

Voetpad Centrumbrug 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 17 
april 2008 

Camera fietsstalling station 

 
        Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 17 
april 2008 

Website brandweer 

 
Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


