
  

 

 Gemeentebestuur Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 4 ‐ 8770 Ingelmunster  
Tel. 051 33 74 00 ‐ Fax 051 31 82 83 

23 april 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 april 2014 

om 20:30 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
twintig dagen, tot en met 14 mei 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
22 april 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 22 april 2014 
 
 

OPENBARE ZITTING 

WATER 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 3 
juni 2014 – 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 een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

AFVAL 

2       IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2014 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 

PATRIMONIUM 

3       Goedkeuren van een akte van overdracht van onroerende goederen 
Overdracht van gronden. 

JEUGD 

4       Goedkeuren van de aanpassingen aan de subsidiereglementen voor de jeugdwerking 
Goedkeuren gemeentelijke subsidiereglementen 

SPORT 

5       Goedkeuren van de rekening en het jaarverslag 2013 van het Regionaal Sport Overleg 
(interlokale vereniging)  
Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 



  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6       Goedkeuren van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

SOCIALE ZAKEN 

7       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Komma in het kader van 
Kinderopvang Ingelmunster 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

8       wvi – Algemene vergadering van 22 mei 2014 – 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 een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9       Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de leningen in het kader 
van het meerjarenplan 2014-2019 voor de gemeente en het OCMW van Ingelmunster 
Goedkeuren bestek en wijze van gunnen voor leningen. 
10      Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 
Vaststellen van de aanpassingen aan het meerjarenplan. 
11      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/1 
Goedkeuren budgetwijziging volgens BBC. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 14 april 
2014 
Het betreft een vraag over een opdracht aan wvi in verband met het bouwen van een 
kinderopvangvoorziening. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 april 2014 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


