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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 januari 2011 

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 20 februari 2011 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 25 januari 2011 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 25 januari 2011 
 
 

OPENBARE ZITTING 

FINANCIËN 

1       Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2009 
Kennisname 
2       Subsidiereglement voor investeringen in duurzame energie - wijziging 
Goedkeuren gemeentelijk subsidiereglement 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

3       Goedkeuren akten van aankoop van onroerende goederen tussen de Gistelstraat en de 
Izegemwegel voor inlijving in de voetweg 42 ter realisatie van het project “Trage Wegen”  
Goedkeuren aankoop van onroerende goederen. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bruggestraat – definitieve 
vaststelling 
Definitieve vaststelling van een GRUP, overeenkomstig de Codex RO. 

STEDENBOUW 

5       Advies aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen nopens het verleggen van 
een gedeelte van voetweg nr. 57 
Advies met betrekking tot het verleggen van een buurtweg. 



  

LEEFMILIEU 

6       Samenwerkingsprotocol tussen de gemeente Ingelmunster en Eandis voor het 
toekennen van premies in het kader van Rationeel Energiegebruik - Goedkeuring 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst. 

OCMW 

7       Goedkeuren van het aandeel van het OCMW in 2012 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 
Vaststellen aandeel OCMW in het Gemeentefonds. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
12 januari 2011 
Van de agenda verwijderd. 
2      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 19 
januari 2011 
Het betreft een vraag naar opvolging van eerder in de raad gestelde vragen, meer bepaald 
de organisatie van de passage van het Unizo-cycling team en het reglement met betrekking 
tot het gebruik van het gemeenschapscentrum. 
3      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 
Het betreft een vraag tot het verleggen van het uiterste moment voor het indienen van 
bijkomende punten in de gemeenteraad. 
4      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
20 januari 2011 
Het betreft een voorstel tot het organiseren van een nieuwjaarsreceptie voor alle 
Ingelmunsternaars. 
5      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 
Het betreft naar de stand van zaken betreffende het standpunt voor het ontwikkelen van 
een nieuw logo. 
6      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 
Uitgesteld. 
7      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 
Het betreft een vraag over de stand van zaken in verband met de decretale verplichtingen 
uit het decreet grond- en pandenbeleid. 
8      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 
Het betreft een vraag over de orde op de begraafplaats en het digitaal raadplegen van de 
begraafplaatsgegevens via de website versteende getuigenissen. 

BESLOTEN ZITTING 

ONDERWIJS 

16      Benoeming in vast verband van een onderwijzer ASV met 3/22 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2011 
Vast benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
17      Benoeming in vast verband van een onderwijzer ASV met 15/22 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2011 
Vast benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
18      Benoeming in vast verband van een onderwijzer ASV met 7/22 lestijden GOK-
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2011 
Vast benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 



  

19      Benoeming in vast verband van een leermeester niet-confessionele zedenleer met 
6/24 lestijden-prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool “De Wingerd” met ingang van 1 
januari 2011 
Vast benoeming in een gemeentelijke onderwijsinstelling. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 31 januari 2011 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


