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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 december 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 16 januari 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 22 december 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 22 december 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Kennisname van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de heer Yves 
Vercruysse tot burgemeester van de gemeente Ingelmunster met ingang van 1 januari 
2010 na aanvaarding van het ontslag van de heer Jean-Pierre De Clercq als burgemeester 
Kennisname. 
2       Aanstelling van een voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 1 januari 2010 
Kennisname. 
3       Verkiezing van twee schepenen met ingang van 1 januari 2010 
Kennisname. 
4       Aanstelling van de verkozen verklaarde schepenen met ingang van 1 januari 2010 
Kennisname. 

FINANCIËN 

5       Leningprogramma voor het dienstjaar 2009 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Vaststelling van lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor het leningsprogramma 2009 
conform de regelgeving overheidsopdrachten. 

BELASTINGEN 

6       Goedkeuren aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 
Goedkeuring van de aanvullende personenbelasting aanslagjaar 2010. 
7       Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2010 
Goedkeuring van de onroerende voorheffing aanslagjaar 2010.  
8       Goedkeuren wijziging gemeentelijk leegstandsreglement 
Goedkeuren belastingreglement. 
9       Goedkeuren belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
ongeschikt of onbewoonbaar voor het dienstjaar 2010 
Goedkeuring van het belastingreglement. 



  

10      Goedkeuren belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
verwaarloosd of bouwvallig voor het dienstjaar 2010 
Goedkeuring van belastingsreglement. 
11      Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2010 
Goedkeuring van belastingsreglement. 
12      Goedkeuren belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de dienstjaren 2010, 2011 en 2012 
Goedkeuring belastingsreglement. 
13      Goedkeuring belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of 
verbouwing voor de dienstjaren 2010, 2011 en 2012 
Goedkeuren belastingsreglement. 
14      Goedkeuren belasting op het parkeren in een blauwe zone voor de dienstaren 2010, 
2011 en 2012 
Goedkeuren belastingsreglement. 
15      Goedkeuren retributie op de afgifte van bestuursdocumenten voor het dienstjaar 
2010 
Goedkeuren retributiereglement. 
16      Goedkeuren retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties voor 
het dienstjaar 2010 
Goedkeuring retributiereglement. 

BEGROTING 

17      Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2010 
Goedkeuring budget. 
18      Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2010 
Goedkeuring van de lijst van gemeentelijke toelagen in uitvoering van de begroting 2010. 

PATRIMONIUM 

19      Goedkeuren reglement betreffende borgstelling bij het huren van gemeentelijk 
patrimonium 
Goedkeuren gemeentelijk reglement 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

20      Goedkeuren akte van aankoop van een onroerend goed in de Naaipander ter 
realisatie van het project “Trage Wegen”  
Goedkeuren aankoop van onroerende goederen 

VERKEER 

21      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
voorrangsregeling op het kruispunt Meulebekestraat-Bruggestraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe gemeentewet. 

LEEFMILIEU 

22      Goedkeuren wijziging aan het subsidiereglement voor investeringen in duurzame 
energie 
Goedkeuren wijziging subsidiereglement. 
23      Onderzoek van de verleende adviezen en ingediende opmerkingen en vaststelling van 
het gemeentelijk milieubeleidsplan 2009-2013 
Vaststelling gemeentelijk milieubeleidsplan 2009-2013. 

OCMW 

24      Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2010-2013 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2010 van het OCMW 
Vaststellen meerjarenplan OCMW en aktename van het budget. 
25      Goedkeuren van het aandeel van het OCMW in 2011 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 
Vaststellen aandeel OCMW in het Gemeentefonds. 



  

BIJKOMENDE PUNTEN 

26      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de mevrouw Ann Defour, raadslid, bij brief van 5 
december 2009 
Het betreft een vraag met betrekking tot de organisatie van gemeentelijke administratieve 
sancties na de goedkeuring van het zonale APR. 
27      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 december 2009 
Het betreft een vraag met betrekking tot een statistiek over inbraak en diefstallen. 
28      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 december 2009 
Het betreft een vraag omtrent het initiatief voor het organiseren van een toeristisch 
treintje. 
29      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 december 2009 
Het betreft een vraag inzake de brandweerhervorming. 
30      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 december 2009 
Het betreft een vraag over beveiliging van gebouwen naar aanleiding van een diefstal in de 
kerk. 
31      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 december 2009 
Het betreft een vraag met betrekking tot de restauratiedossiers van de grafkapel en de 
kasteelmuur. 
32      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
17 december 2009 
Het betreft een vraag over de verkeerssituatie op het kruispunt Bruggestraat-Nieuwstraat 
na herinrichting. 
33      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
17 december 2009 
Het betreft een vraag over de groenzone in de Vlaanderenstraat. 

BESLOTEN ZITTING 

ONDERWIJS 

34      Benoeming in vast verband van een onderwijzeres ASV met 17/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2010 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
35      Benoeming in vast verband van een onderwijzer ASV met 19/22 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2010 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
36      Benoeming in vast verband van een administratief medewerkster HSO met 2/36 uren 
prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2010 
Vaste benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 december 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


