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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 september 2009 

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 14 oktober 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 22 september 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 22 september 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Eedaflegging als financieel beheerder/gemeenteontvanger 
Eedaflegging overeenkomstig art. 77 van het Gemeentedecreet. 

KERKBESTUREN 

2       Kerkfabriek Sint-Amandus – Advies rekening 2008 
Advies ten aanzien van de rekening 2008 van een kerkbestuur in uitvoering van het decreet 
inzake organisatie van de erediensten. 
3       Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies rekening 2008 
Advies ten aanzien van de rekening 2008 van een kerkbestuur in uitvoering van het decreet 
inzake organisatie van erediensten. 

FINANCIËN 

4       Gemeentelijke Holding - Kapitaalsverhoging 
Beslissing tot intekening in de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. 

PATRIMONIUM 

5       N399 – Goedkeuren overname door de gemeente Ingelmunster 
Goedkeuren overname van een provincieweg in uitvoering van art. 192 van het 
Gemeentedecreet. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

6       Afschaffen gemeentelijke verordening betreffende het vellen van hoogstammige 
bomen van 7 juli 1977 
Afschaffing van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 



  

VERKEER 

7       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

OCMW 

8       Kennisname van de jaarrekening van het OCMW voor het boekjaar 2008 
Kennisgeving overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet. 

ONDERWIJS 

9       Goedkeuring wijzigingen in het schoolreglement voor de Gemeentelijke Basisschool 
“De Wingerd”  
Goedkeuren schoolreglement 
10      Goedkeuring wijzigingen in het schoolreglement voor de Gemeentelijke BLO-school 
“De Zon”  
Goedkeuren schoolreglement 

CULTUUR 

11      Goedkeuring van de afsprakennota tussen de gemeente en het OCMW inzake 
vrijetijdsparticipatie 
Goedkeuring afsprakennota tussen gemeente en OCMW in uitvoering van het 
Participatiedecreet. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

12      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 september 2009 
Het betreft een vraag inzake het plaatsen van kleine windturbines bij particulieren. 
13      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 september 2009 
Het betreft een vraag in verband met revolutionaire brandbestrijdingstechnieken. 
14      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 september 2009 
Het betreft een vraag in verband met de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. 
15      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 september 2009 
Het betreft in verband met de ontwikkeling van bedrijventerrein Zandberg. 
16      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij brief 
van 17 september 2009 
Het betreft een vraag over de oversteektijd op een kruispunt. 
17      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 16 
september 2009 
Het betreft een voorstel tot het instellen van éénrichtingsverkeer in een straat naar 
aanleiding van wegenwerken. 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

18      Aanstellen van een financieel beheerder/gemeenteontvanger 
Aanstelling tot financieel beheerder/gemeenteontvanger overeenkomstig art. 43, § 2 – 7° 
van het gemeentedecreet en overeenkomstig de rechtspositieregeling van de gemeente 
Ingelmunster. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 september 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 
 


