
  

 

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

12 oktober 2012 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 oktober 2012 

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 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering van 19 november 2012 – 
goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

KERKBESTUREN 

2       Kerkfabriek Sint-Amandus – Aktename rekening 2011 
3       Kerkfabriek O. L. Vrouw – Aktename rekening 2011 
4       Kerkfabriek Sint-Amandus - Aktename budget 2013 

5       Kerkfabriek O. L. Vrouw – Aktename budget 2013 

RECHTZAKEN 

6       Goedkeuren dading-afstand – bekrachtiging van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 5 oktober 2012 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

7       Straatnaamgeving – Definitieve vaststelling 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

8       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
9       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 
10      Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing 

FINANCIËN 

11      Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 

PATRIMONIUM 

12      Aanvullende beslissing met betrekking tot de bovengebruiksvergunning voor 

percelen langs de ingeschreven waterloop L.7.16 Bruinbeek 
13      Meersstraat – Goedkeuring verkoop stuk zijberm 



  

VERKEER 

14      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot kort parkeren in de Schoolstraat 

15      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod in de 
Mandelstraat ter hoogte van de pompkamer 
16      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de wandel- en fietsweg tussen de 
zijweg van de Kortrijkstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat 
17      Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de gewijzigde verkeerstoestand in 

de Oostrozebekestraat ter hoogte van huisnummers 82 tot 110 

ONDERWIJS 

18      Capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes in het basisonderwijs 

TOERISME 

19      Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Westtoer – bekrachtiging van 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2012 

BESLOTEN ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

20      Infrax West - Buitengewone algemene vergadering van 19 november 2012 – 
aanduiding vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 

 

 


