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Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 juni 2009 

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 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

1       Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel – aanpassingen 

POLITIE 

2       Wijziging gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van 
afvalstoffen 

VEILIGHEID 

3       Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan – Aanvaarding deel I, II en III 

FINANCIËN 

4       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder aan personeelsleden 
kasprovisies ter beschikking worden gesteld 

BELASTINGEN 

5       Retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties - wijziging 

BEGROTING 

6       Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor het 
dienstjaar 2008 
7       Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2009 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

8       Sportcentrum - goedkeuring reglement inwendige orde - aanpassing 

RUIMTELIJKE ORDENING 

9       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum – definitieve vaststelling 



  

10      Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (GECORO)  

OPENBARE WERKEN 

11      Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – goedkeuring voorontwerp 

CULTUUR 

12      TERF – Kennisname jaarverslag 2008 en actieplan 2009 

EXTERNE BETREKKINGEN 

13      Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Interreg-project Vlaanderen-
Nederland ‘Toepassen functioneel groen’ – bekrachtiging van de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen van 5 juni 2009 

BESLOTEN ZITTING 
 

BRANDWEER 

14      Bevordering tot officier in de graad van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 juli 2009 

PATRIMONIUM 

15      Bosgroep IJzer en Leie vzw - aanduiding vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


