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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 oktober 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met 5 november 2007 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
23 oktober 2007 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 23 oktober 2007 
 
 
OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

    1   Dading met betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van gebouwen en/of woningen 
Goedkeuring voorstel tot minnelijke schikking van de Minister van Financiën, Begroting en 
Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de gewestelijke leegstandsheffing. 

BELASTINGEN 

    2   Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein 
Retributiereglement op werken aan nutsvoorziening op gemeentelijk openbaar domein, 
geldig van 1 januari 2008 tot 31 december 2010. 

BEGROTING 

    3   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2007 
Begrotingswijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2007. 

OPENBARE WERKEN 

    4   Aanleg Buffer Lokkebeek – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
stadsbestuur Izegem 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en stadsbestuur van Izegem 
met betrekking tot de financiering van de ereloonkosten voor de geplande 
waterbeheersingswerken door het Provinciebestuur langs de Lokkebeek. 



  

EXTERNE BETREKKINGEN 

    5   Waterways for Growth – kennisgeving projectvoorstel in het kader van het Interreg 
IVB-programma 
Kennisname van het projectvoorstel Waterways for Growth en bekrachtiging van de 
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 september 2007. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
16 oktober 2007 
Het betreft een vraag rond de stand van zaken bij een verkavelingsaanvraag in de Kleine 
Kortrijkstraat. 
    2.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
16 oktober 2007 
Het betreft een vraag omtrent de mogelijke afschaffing of verplaatsing van een overweg in 
de Hemelrijkstraat. 
    3.  Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
16 oktober 2007 
Het betreft een vraag omtrent de mogelijke afschaffing of verplaatsing van een overweg in 
de Hemelrijkstraat. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 24 oktober 2007 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 


