
  

 

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

25 september 2013 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 september 2013 

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 15 oktober 2013 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 24 september 2013 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 
OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 24 september 2013 

 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Hersamenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie voor mobiliteit (GBC)  
Instelling en samenstelling adviesorgaan overeenkomstig het Mobiliteitsdecreet. 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Infrax West – Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 25 
november 2013 – 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. 

ECONOMIE 

3       Bedrijventerrein Zandberg – aanstelling van de wvi als begunstigde van het 
terugkooprecht of het recht van wederovername 
Beslissing overeenkomstig art. 27 van het Decreet Ruimtelijke Economie. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)  
Samenstelling GECORO overeenkomstig de Codex RO. 
5       Definitieve aanvaarding straatnaamwijziging 
Definitieve aanvaarding straatnaamwijziging 
6       Definitieve aanvaarding straatnaamwijziging 
Definitieve aanvaarding van een straatnaamwijziging. 

WONEN 

7       Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem – Goedkeuring van de wijzigingen 
aan de overeenkomst met statutaire draagkracht 
Goedkeuren van de statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
overeenkomstig het Decreet Intergemeentelijke samenwerking 



  

8       Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal 
Verhuurkantoor regio Izegem en met Wonen & werken 
Goedkeuring van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst in het Sociaal 
Verhuurkantoor 

PATRIMONIUM 

9       Goedkeuring van de akte van overdracht van onroerende goederen 
Goedkeuring kosteloze overdracht van gronden aan de gemeente Ingelmunster. 
10      Goedkeuring van de akte van overdracht van onroerende goederen 
Goedkeuring kosteloze overdracht van gronden aan de gemeente Ingelmunster 
11      Goedkeuring van de akte van overdracht van onroerende goederen 
Goedkeuring kosteloze overdracht van gronden aan de gemeente Ingelmunster 

VRIJE TIJD 

12      Goedkeuren van de afsprakennota inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarmen 
Goedkeuring afsprakennota overeenkomstig het Participatiedecreet. 

CULTUUR 

13      Aanduiding van een vertegenwoordiging van de politieke strekkingen bij de 
beheerraad van het gemeenschapscentrum en de plaatselijke openbare bibliotheek 
Aanduiding van de vertegenwoordigers van de politieke fracties in het beheersorgaan van 
de bibliotheek. 

ALGEMEEN BESTUUR 

14      Kennisgeving van het voorontwerp van meerjarenplan 2014-2019 
Kennisname 
15      Erkenning van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en 
systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren en goedkeuren van de afspraken 
inzake de samenwerking met het gemeentebestuur 
Beslissing in uitvoering van art. 199 van het Gemeentedecreet. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

16      Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 met het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

SOCIALE ZAKEN 

17      Goedkeuren van een overboeking inzake werkingsmiddelen naar investeringen in het 
kader van de opmaak van de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster 
Goedkeuren van een financiële verrichting van het OCMW in functie van het opstellen van 
de jaarrekening 2012. 

VEILIGHEID 

18      Advies omtrent het gebruik van een ANPR-camera op het grondgebied van de 
gemeente Ingelmunster 
Advies overeenkomstig art. 5 §2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing 
en het gebruik van bewakingscamera’s. 

EREDIENSTEN 

19      Goedkeuren van de gecoördineerde afsprakennota inzake het meerjarenbeleidsplan 
2014-2019 tussen de gemeente Ingelmunster en het centraal kerkbestuur van 
Ingelmunster 
Goedkeuren afsprakennota overeenkomstig het Eredienstendecreet. 
20      Kerkfabriek Sint-Amandus – Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 
Goedkeuren van een meerjarenplan overeenkomstig het Eredienstendecreet. 
21      Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen – Goedkeuren van het 
meerjarenplan 2014-2019 
Goedkeuren van een meerjarenplan overeenkomstig het Eredienstendecreet. 



  

ALGEMENE FINANCIERING 

22      Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2012 
Kennisname. 

BESLOTEN ZITTING 

NUTSVOORZIENINGEN 

23      Infrax West – Buitengewone algemene vergadering – aanduiding van een effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een vertegenwoordiger overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking. 

VEILIGHEID 

24      Bevordering van één korporaal tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 oktober 2013 
Beslissing tot bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 
25      Bevordering van één brandweerman tot korporaal bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 oktober 2013 
Beslissing tot bevordering binnen het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 25 september 2013 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


