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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 mei 2012 

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 18 juni 2012 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
22 mei 2012 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 22 mei 2012 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Gaselwest – Algemene vergadering van 22 juni 2012 – goedkeuren van de wijziging 
van de statuten, van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Goedkeuring statutenwijziging en kennisname agenda van de algemene vergadering van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zoals voorgeschreven door het decreet 
Intergemeentelijke samenwerking. 
2       Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2012 – 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. 
3       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 15 juni 2012 – 
goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband 

FINANCIËN 

4       Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 
Rapportage van de financieel beheerder overeenkomstig art. 165 en 166 van het 
gemeentedecreet 
5       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten - aanpassing 
Aanpassen reglement. 



  

BEGROTING 

6       Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2011 
Goedkeuren jaarverslag 2011. 
7       Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2011 
Goedkeuring rekening voor het dienstjaar 2011. 

PATRIMONIUM 

8       Meersstraat – Goedkeuring aankoopbelofte stuk zijberm 
Goedkeuring aankoopbelofte stuk grond. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

9       Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2012 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
10      Cipal (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 15 juni 2012 – 
aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

FINANCIËN 

11      Gemeentelijke Holding (in vereffening) – Algemene vergadering van aandeelhouders 
van 30 mei 2012 – aanduiding vertegenwoordiger en mandaat 
Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een vennootschap. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 22 mei 2012 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


