
  

 

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

15 september 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 september 2014 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de 
bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende 
punten te beraadslagen. 

Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

INFRASTRUCTUREN 

1       Goedkeuren van het tracé van de wegen voor een verkaveling in de Doelstraat en 
Korenbloemstraat 

2       Goedkeuren van de wegen- en uitrustingswerken in het kader van de 
stedenbouwkundige aanvraag voor het verlengen en verhogen van de perrons van het 
station 

ECONOMIE 

3       Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor 
economie 

PATRIMONIUM 

4       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 
5       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 

CULTUUR 

6       Goedkeuren van het verderzetten van de werking van de projectvereniging BIE 

(voorheen TERF)  

ONDERWIJS 

7       Goedkeuren van de aanpassingen in het schoolreglement voor de gemeentelijke 
basisschool “de Wingerd”  

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

8       Aktename van de goedkeuring van de nieuwe statuten van de vzw Toerisme 
Leiestreek 

SOCIALE ZAKEN 

9       Aktename van de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster 



  

VEILIGHEID 

10      Openverklaren van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 

brandweerkorps, te begeven bij bevordering 
11      Openverklaren van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 
12      Goedkeuren van de financiële verdeelsleutel in het kader van de oprichting van de 
brandweerzone Midwest 

EREDIENSTEN 

13      Aktename van het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Amandus 
14      Aktename van het budget 2015 van de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 



  

 

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

19 september 2014 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 september 2014 

om 20:00 uur 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet delen wij hierbij de bijkomende 
punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 23 september 2014 mee. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 

Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Trees Lapeere, raadslid, bij mail van 12 
september 2014 

Gebruik van de Onze Lieve Vrouwkerk voor culturele doeleinden. 

 

Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 17 
september 2014 

Bedrijfsbelasting. 

 

Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert, raadslid, bij mail van 17 
september 2014 

Vormen van de brandweerzone Midwest. 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Dirk Debaere 

 

 

 


