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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 mei 2010 

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 26 juni 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
25 mei 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 25 mei 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Gemeenteraad – Goedkeuring aanpassingen aan het huishoudelijk reglement 
Aanpassing huishoudelijk reglement. 
2       Oprichting van een gemeenteraadscommissie inzake deontologie en evaluatie 
Instelling van een bijzondere gemeenteraadscommissie overeenkomstig artikel 39 van het 
Gemeentedecreet. 
3       Goedkeuring van de beleidsvisie met betrekking tot de samenwerking tussen 
gemeente en OCMW overeenkomstig artikel 271 van het Gemeentedecreet 
Goedkeuren beleidsvisie. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

4       Gaselwest – Algemene vergadering van 25 juni 2010 - kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda algemene vergadering van Gaselwest, zoals voorgeschreven door het 
decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

KERKBESTUREN 

5       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Kennisname budget 2010 
Kennisname van het budget voor 2010 van een kerkbestuur. 
6       Kerkfabriek Sint-Amandus - Kennisname budget 2010 
Kennisname van het budget voor 2010 van een kerkbestuur. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

7       Kennisname van het model voor de beschrijving van de functies binnen de formatie 
van het gemeentepersoneel 
Kennisgeving 
8       Kennisname van het competentiewoordenboek van de gemeente Ingelmunster 
Kennisgeving 



  

9       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 
Vaststelling van het organogram van het gemeentepersoneel, na aanpassing, 
overeenkomstig artikel 75 van het Gemeentedecreet. 
10      Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing personeelsformatie overeenkomstig artikel 103 en 104 van het 
Gemeentedecreet. 
11      Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 

POLITIE 

12      Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 
Hervaststelling van het politiereglement van toepassing bij verkiezingen overeenkomstig 
artikel 119 van de gemeentewet. 

VEILIGHEID 

13      Goedkeuring Globaal Preventie Plan 2010-2014 
Goedkeuren van het Globaal Preventieplan overeenkomstig de wetgeving Welzijn op het 
werk. 

BEGROTING 

14      Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2009 
Goedkeuring rekening voor het dienstjaar 2009. 

PATRIMONIUM 

15      Bedrijventerrein Zandberg – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met WVI 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de WVI. 

OPENBARE WERKEN 

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

EXTERNE BETREKKINGEN 

17      Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol over het gebiedsprogramma van de 
kanaalzone Roeselare-Ooigem 
Goedkeuren samenwerkingsprotocol. 

TOEGEVOEGD PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID 

Figga – Kapitaalsverhoging 
Goedkeuren toegevoegd punt op de agenda van de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

18      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
19 mei 2010 
Het betreft een vraag over de stand van zaken met betrekking tot de milieubarometer. 
19      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de gemeentelijke aanplakborden bij verkiezingen. 
20      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de aanleg van de Bruggestraat. 
21      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de veiligheid van het voetbalstadion. 
22      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de organisatie van de boerenmarkt. 



  

23      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de fusiebonus van het Vlaamse gewest. 
24      Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de portretten van Monseigneur Vangheluwe. 
25      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over de verdere aanpak van het tragewegendossier. 

BESLOTEN ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

26      Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
20 mei 2010 
Het betreft een vraag over burenhinder in de Stationsstraat. 
 
 

Opgemaakt te Ingelmunster op 3 juni 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


