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INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 17 januari 2011 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 januari 2011 

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 
 

FINANCIËN 

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

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”  

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bruggestraat – definitieve 
vaststelling 

STEDENBOUW 

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

LEEFMILIEU 

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

OCMW 

7       Goedkeuren van het aandeel van het OCMW in 2012 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 21 januari 2011 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 januari 2011 

om 20:00 uur 
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 25 januari 2010. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 12 
januari 2011 

Werking Minaraad 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 19 
januari 2011 

Opvolging eerder toegevoegde punten 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 20 
januari 2011 

Termijn indienen toegevoegde punten 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 20 
januari 2011 

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 20 januari 
2011 

Logo gemeente Ingelmunster 
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