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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 mei 2011 

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 27 juni 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 24 
mei 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 24 mei 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Gemeenteraad – Goedkeuring aanpassingen aan het huishoudelijk reglement 
Aanpassing huishoudelijk reglement. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

2       Figga – Algemene vergadering van 24 juni 2011 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
3       Gaselwest – Algemene vergadering van 24 juni 2011 – goedkeuren van de wijziging 
van de statuten, van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda algemene vergadering van Gaselwest, zoals voorgeschreven door het 
decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

4       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

BRANDWEER 

5       Grondreglement van de gemeentelijke brandweerdienst - aanpassing 
Wijziging van het grondreglement van het vrijwillig brandweerkorps. 



  

FINANCIËN 

6       Gaselwest - Kapitaalsoperatie 
Goedkeuring kapitaalsoperaties bij Gaselwest. 
7       Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 
Rapportage van de financieel beheerder overeenkomstig art. 165 en 166 van het 
gemeentedecreet 

BEGROTING 

8       Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2010 
Goedkeuren jaarverslag 2010. 
9       Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2010 
Goedkeuring rekening voor het dienstjaar 2010. 

PATRIMONIUM 

10      Restauratie Monumentale grafkapel – Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze 
en aanvraag subsidie 
Goedkeuring ontwerpdossier patrimoniumwerken overeenkomstig art. 43, §2 – 11° van het 
Gemeentedecreet. 

OPENBARE WERKEN 

11      Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – aktename stand van zaken 
Aktename stand van zaken herinrichting dorpskern. 

VERKEER 

12      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van parkeerverbod in de Leon Bekaertstraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 
13      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van een zone met tonnagebeperking in het centrum 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 
14      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren 
van beperkt éénrichtingsverkeer in de H. Consciencestraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 
15      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het vervangen 
van een verkeersdrempel door een wegversmalling in de 11 Julisingel 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 

ONDERWIJS 

16      Beslissing tot verlengen van de samenwerking binnen de scholengemeenschap G-8 
voor de periode 2011-2014 – Goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot de 
interlokale vereniging G-8 
Goedkeuring verlenging van samenwerking in een interlokale vereniging. 

JEUGD 

17      Reglement voor het instellen en aanwenden van een Jeugdreservefonds 
Goedkeuren van een gemeentelijk reglement. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

18      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
16 mei 2011 
Het betreft een voorstel tot het plaatsen van een kunstwerk op een rotonde. 
19      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 19 mei 2011 
Het betreft een voorstel tot het inzetten van kippen voor het verminderen van de afvalberg. 



  

20      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
19 mei 2011 
Het betreft een vraag naar de beschikbaarheid van een repetitielokaal voor muziekgroepen. 
21      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
19 mei 2011 
Het betreft een vraag over de toestand van de voetpaden op het Marktplein tijdens de 
werken. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

22      Figga – Algemene vergadering van 24 juni 2011 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

ONDERWIJS 

23      Interlokale vereniging G-8 - Aanduiding van de leden van het beheerscomité 
Aanduiden vertegenwoordigers van de gemeente in een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 1 juni 2011 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


