
  

 

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

23 september 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 september 2014 

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 15 oktober 2014 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 23 september 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 
OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 23 september 2014 

 
 

OPENBARE ZITTING 

INFRASTRUCTUREN 

1       Goedkeuren van het tracé van de wegen voor een verkaveling in de Doelstraat en 
Korenbloemstraat 
Goedkeuren tracé van de wegen overeenkomstig de Codex RO. 
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 
Goedkeuring wegenis- en uitrustingswerken overeenkomstig de VCRO. 

ECONOMIE 

3       Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor 
economie 
Bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van een lokale adviesraad overeenkomstig 
de goedgekeurde statuten. 

PATRIMONIUM 

4       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 
Goedkeuren kosteloze overdracht aan de gemeente Ingelmunster. 

5       Goedkeuren van de akte van overdracht van onroerende goederen 
Goedkeuring kosteloze overdracht van grond aan de gemeente Ingelmunster. 

CULTUUR 

6       Goedkeuren van het verderzetten van de werking van de projectvereniging BIE 
(voorheen TERF)  
Beslissing tot verlenging van de samenwerking in een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking en 
de statuten. 



  

ONDERWIJS 

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

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

8       Aktename van de goedkeuring van de nieuwe statuten van de vzw Toerisme 
Leiestreek 
Aktename van een statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

SOCIALE ZAKEN 

9       Aktename van de jaarrekening 2013 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisgeving overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet. 

VEILIGHEID 

10      Openverklaren van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 
Openverklaring functie bij het vrijwillig brandweerkorps. 
11      Openverklaren van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 
Openverklaring van de betrekking van onderluitenant overeenkomstig het gemeentelijk 
grondreglement van het vrijwillig brandweerkorps. 
12      Goedkeuren van de financiële verdeelsleutel in het kader van de oprichting van de 
brandweerzone Midwest 
Goedkeuren financiële verdeelsleutel voor de vorming van de brandweerzones 
overeenkomstig de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007. 

EREDIENSTEN 

13      Aktename van het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Amandus 
Kennisname van het budget voor 2015 van een kerkbestuur. 
14      Aktename van het budget 2015 van de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 
Kennisname van het budget voor 2015 van een kerkbestuur. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Trees Lapeere, raadslid, bij mail van 12 
september 2014 
Het betreft een vraag over het gebruik van de Onze Lieve Vrouwkerk voor culturele 
doeleinden. 
2      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij mail van 17 
september 2014 
Het betreft een vraag over de algemene financieringsbijdrage voor rechtspersonen. 
3      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert, raadslid, bij mail van 17 
september 2014 
Het betreft een vraag over de functie van statutair brandweerkorporaal bij de vorming van 
de brandweerzone Midwest. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 september 2014 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 


