
  

 

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

23 december 2014 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 december 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 17 januari 2015 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 23 december 2014 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 23 december 2014 
 
 

OPENBARE ZITTING 

RUIMTELIJKE ORDENING 

1       Definitief goedkeuren van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Oostrozebekestraat’ 
Definitieve goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig de Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

WONEN 

2       Goedkeuren van het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een 
aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning 
Goedkeuren van een gemeentelijk premiereglement. 

PATRIMONIUM 

3       Goedkeuren van het beleidsplan van RADAR 
Goedkeuren van een beleidsplan van een intergemeentelijk samenwerkingsverband 

JEUGD 

4       Goedkeuren van een aanpassing aan het gemeentelijk reglement voor de erkenning 
en subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven 
Goedkeuren aanpassing gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van 
jeugdwerkinitiatieven 

SPORT 

5       Goedkeuren van de overeenkomst met vzw OMS Ingelmunster voor de exploitatie van 
voetbalaccommodatie in het gemeentelijk Sportcentrum 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst. 



  

SOCIALE ZAKEN 

6       Aktename van de aangepaste schema’s van de jaarrekening 2013 van het OCMW 
Ingelmunster naar aanleiding van een softwareprobleem 
Kennisgeving overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet. 
7       Kennisgeving van de budgetwijziging 2014-1 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisgeving budgetwijziging OCMW. 
8       Kennisgeving van de budgetwijziging 2014-2 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisgeving budgetwijziging OCMW. 
9       Goedkeuren van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1 van het OCMW 
Ingelmunster 
Goedkeuren meerjarenplan OCMW. 
10      Aktename van het budget voor het boekjaar 2015 van het OCMW Ingelmunster 
Aktename van het OCMW-budget. 
11      Aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst inzake Kinderopvang Ingelmunster 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §1 van het Gemeentedecreet. 

VEILIGHEID 

12      Goedkeuren van een politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
Goedkeuren politieverordening overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13      Kennisname van het besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling 
van de jaarrekening 2013 
Kennisname. 
14      Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/IV 
Vaststellen van de aanpassingen aan het meerjarenplan. 
15      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2014/4 
Goedkeuren budgetwijziging volgens BBC. 
16      Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/V 
Vaststellen van de aanpassingen aan het meerjarenplan. 
17      Vaststellen van het budget voor het boekjaar 2015 
Goedkeuren budget overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Davy Claerhout, raadslid, bij mail van 16 
december 2014 
Het betreft een vraag naar de intenties nu de gemeente de Onze Lieve Vrouwkerk heeft 
aangekocht. 
2      Bijkomend punt aangevraagd door de heer Davy Claerhout, raadslid, bij mail van 16 
december 2014 
Het betreft een vraag naar de aanpak van de plaatsing van straatmeubilair in het centurm, 
in de parken en op de wijken. 
3      Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Marlies De Clercq, raadslid, bij brief van 
17 december 2014 
Het betreft een vraag tot debat over onnodige uitgaven in een tijd van besparingen en hoge 
belastingen. 

BESLOTEN ZITTING 

PATRIMONIUM 

21      Goedkeuren van een levenslange huurovereenkomst 
Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 – 12) van het Gemeentedecreet. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 23 december 2014 



  

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


