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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 juni 2008 

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 7 juli 2008 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 24 
juni 2008 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 24 juni 2008 
 
 
OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Verkiezing van 1 raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ingevolge het 
ontslag van de heer Koen Geldof, zonder opvolgers 
Verkiezing van een lid van de OCMW-raad na ontslag van een werkend lid. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   Gaselwest – Algemene vergadering van 27 juni 2008- kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda algemene vergadering van Gaselwest, zoals voorgeschreven door het 
decreet Intergemeentelijke samenwerking. 
    3   Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’ 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen 9 gemeenten en de provincie West-
Vlaanderen. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    4   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 
Vaststelling van de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster, na wijziging, 
overeenkomstig art. 103 van het gemeentedecreet. 
    5   Organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling wijziging 
Vaststelling van het organogram van het gemeentepersoneel, na wijziging, overeenkomstig 
art. 75 van het Gemeentedecreet. 

POLITIE 

    6   Aanvulling bij het politiereglement voor het park en de vijver domein ter hoogte van 
de Serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 
Goedkeuren aanvulling bij politiereglement. 



  

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor het 
dienstjaar 2007 
Goedkeuren jaarverslag overeenkomstig art. 96 van de Nieuwe Gemeentewet. 
    8   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2007 
Goedkeuring rekening voor het dienstjaar 2007. 
    9   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2008 
Goedkeuring begrotingswijziging dienstjaar 2008. 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   10   Goedkeuring akte van overdracht zonder beding van prijs van gronden gelegen in de 
Vierbundermolen met het oog op de opname ervan in het openbaar domein 
Goedkeuring kosteloze overdracht van gronden ten voordele van de gemeente. 
   11   Goedkeuring akten van overdracht zonder beding van prijs van gronden, gelegen 
nabij de Bollewerpstraat met het oog op de opname ervan in het openbaar domein 
Goedkeuring kosteloze overdracht ten voordele van de gemeente Ingelmunster. 
   12   Overdracht en verkoop van elektriciteits- en gasnetten in verkavelingen 
Goedkeuren akten van overdracht en verkoop van openbare nutsvoorzieningen in 
verkavelingen. 

OPENBARE WERKEN 

   13   Herinrichting van het centrum – stand van zaken 
Kennisgeving stand van zaken project dorpskernhernieuwing. 

LEEFMILIEU 

   14   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten, compostbakken en wormenbakken 
Goedkeuring wijziging van subsidiereglement. 

BIBLIOTHEEK 

   15   Aanpassing dienstreglement 
Goedkeuren aanpassen reglement. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
23 mei 2008 
Het betreft een vraag over de inrichting van kleuteronderwijs door de gemeente. 
    2.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 13 
juni 2008 
Het betreft een voorstel tot het aanstellen van peters en meters voor de wijkspeelpleinen. 
    3.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 
Criminaliteitsenquête in de politiezone MIDOW. 
    4.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 
Werking van de politiezone MIDOW. 
    5.  Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 
Motorvriendelijke gemeente. 
    6.  Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 
Het betreft een vraag inzake energie-armoede. 
    7.  Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 
Het betreft een vraag over het gebruik van regen- en grondwater. 
    8.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 
Het betreft een vraag tot het plaatsen van een verkeersspiegel. 



  

    9.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
18 juni 2008 
Het betreft een vraag over de aanpak van grond- en puinverwerking op de gemeentelijke 
werkplaats. 
   10.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2008 
Het betreft een vraag over het organiseren van grote en kleine evenementen in de 
gemeente. 
   11.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2008 
Het betreft een vraag tot het voorzien van voetpaden en oversteekplaatsen op de Ringweg. 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   16   Aanstelling waarnemend financieel beheerder/gemeenteontvanger – bekrachtiging 
van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 mei 2008 
Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot 
aanstelling van een waarnemend financieel beheerder/gemeenteontvanger ten gevolge van 
de afwezigheid van de titularis wegens ziekte. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 25 juni 2008 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


