
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 15 november 2010 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 november 2010 

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 
 

ALGEMEEN 

1       Goedkeuring reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen - aanvulling 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

2       WVI – Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
3       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
4       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2010 – goedkeuren 
agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
5       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
6       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de wvi tot aansluiting aan het 
fonds FRGE 

POLITIE 

7       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Roeselare en de 
gemeente Ingelmunster inzake de sanctioneringsprocedure bij gemeentelijke 
administratieve sancties 
8       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en de 
gemeente Ingelmunster inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke 
administratieve sancties 

BRANDWEER 

9       Oprichting van een operationele prezone van de hulpverleningszone 2 West-
Vlaanderen ter hervorming van de civiele veiligheid - goedkeuren van de overeenkomst 



  

FINANCIËN 

10      Kennisname van de kwartaalrapportage van de financieel beheerder 

BEGROTING 

11      Boekjaar 2010 - Goedkeuring budgetwijziging 2 

RUIMTELIJKE ORDENING 

12      Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat – definitieve vaststelling 

MOBILITEIT 

13      Gemeentelijk mobiliteitsplan - definitieve vaststelling 

VERKEER 

14      Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van een zone voor gedeeltelijk 
parkeren op de berm te Ingelmunster, Schuttershof 

LEEFMILIEU 

15      Kaderovereenkomst met distributienetbeheerder (DNB) met het oog op het leveren 
van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en 
energie-efficiëntie - Goedkeuring 
16      Gemeentelijk subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik 
gestelde stookolietanks - aanpassing 

CULTUUR 

17      Cultuurfonds - Aanpassing reglement 

EXTERNE BETREKKINGEN 

18      Goedkeuring van het grensoverschrijdend microproject met Tourcoing in het kader 
van het Interreg IV-programma tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

19      WVI – Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
20      Figga – Buitgenwone algemene vergadering van 22 december 2010 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
21      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2010 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 18 november 2010 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 november 2010 

om 20:00 uur 
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 23 november 2010. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij mail van 17 november 
2010 

Voorstel verkeersafwikkeling op nieuwe centrumparking en langsrijpostbus 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail van 18 
november 2010 

Verkeerssituatie Nieuwstraat, St. Amandswijk en Doelstraat 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 18 
november 2010 

Finse looppiste 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 18 
november 2010 

Motie tegen Dexia inzake financiering van Joodse nederzettingen in Palestijnse gebieden 

 

BESLOTEN ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 18 
november 2010 

Kerkfabriek Sint-Amandus 



  

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 


