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Zitting Gemeenteraad 

van 24 april 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       WVI – Algemene vergadering van 11 mei 2012 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
2       Infrax West – Algemene en buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2012 – 
goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
3       IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2011 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

4       Straatnaamgeving voor toekomstige woonontwikkelingen 

RUIMTELIJKE ORDENING 

5       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen 
met betrekking tot het strategisch project “Duurzame ontwikkeling van de macrozone 
glastuinbouwgebied Roeselare – naar een partnerschap tussen economische dynamiek en 
ruimtelijke kwaliteit”  

MOBILITEIT 

6       Hervaststelling van het moederconvenant in het kader van het Mobiliteitsconvenant 
afgesloten met de Vlaamse overheid 

LEEFMILIEU 

7       Wijziging van het gemeentelijk subsidiereglement groenbedekkers 

OCMW 

8       Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2010 door de heer 
Gouverneur 



  

BIBLIOTHEEK 

9       Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Langemark-
Poelkapelle voor het installeren van een zelfuitleenbalie in de bibliotheek 

CULTUUR 

10      Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging TERF 
omtrent Zondag Hoogdag, een interactieve tentoonstelling rond kermiskoersen 

ICT-BELEID 

11      Goedkeuren van de toetreding tot het raamcontract ICT voor de periode 2013-2017 
van de stad Kortrijk 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

12      WVI – Algemene vergadering van 11 mei 2012 – aanduiding vertegenwoordiger 
13      Infrax West – Algemene en buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2012 – 
aanduiding vertegenwoordiger 
14      IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2012 – aanduiding vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Yves Vercruysse 

 
 
 


