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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 november 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 15 december 2008 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad 
van 25 november 2008 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 25 november 2008 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       WVI – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 – kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van de WVI, zoals 
voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke samenwerking met vaststelling van 
het mandaat van de door de raad aan te duiden vertegenwoordiger. 
2       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2008 – kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO overeenkomstig 
art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
3       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 – kennisname 
agenda en goedkeuring van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van Figga, zoals voorgeschreven 
door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 
4       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van Gaselwest, zoals 
voorgeschreven door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

KERKBESTUREN 

5       Kerkfabriek O. L. Vrouw – Advies rekening 2007 
Advies ten aanzien van de rekening 2007 van de kerkfabriek O. L. Vrouw in uitvoering van 
het decreet inzake organisatie van de erediensten. 
6       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Advies budgetwijziging 1 2008 
Advies overeenkomstig de regelgeving betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten. 
7       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Kennisname budget 2009 
Kennisname van het budget voor 2009 van een kerkbestuur. 



  

8       Kerkfabriek Sint-Amandus - Kennisname budget 2009 
Kennisname van het budget voor 2009 van een kerkbestuur. 

BRANDWEER 

9       Reglement van inwendige orde – aanpassing 
Wijziging van het reglement van inwendige orde van het vrijwillig brandweerkorps. 
10      Grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst – aanpassing 
Wijziging van het grondreglement van het vrijwillig brandweerkorps. 

BEGROTING 

11      Goedkeuring van de dotatie 2009 aan de politiezone MIDOW 
Goedkeuring dotatie aan de politiezone. 

OPENBARE WERKEN 

12      Herinrichting van het centrum – stand van zaken 
Rapportering stand van zaken herinrichting van het centrum. 

LEEFMILIEU 

13      Goedkeuring wijziging van het gemeentelijk subsidiereglement voor 
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen 
Wijziging gemeentelijk subsidiereglement. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

14      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 november 2008 
Het betreft een vraag tot het voorzien van een luik voor de teruggave van boeken. 
15      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 november 2008 
Het betreft een vraag omtrent de inrichting van een infomoment inzake ADHD. 
16      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
18 november 2008 
Het betreft een vraag over de toepassing van het subsidiëringssysteem voor duurzame 
energie. 
17      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
18 oktober 2008 
Het betreft een vraag met betrekking tot de aanpassing van softwaresystemen. 
18      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 19 november 2008 
Het betreft een vraag over de toegankelijkheid van de gemeentelijke begraafplaats. 
19      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 19 
november 2008 
Het betreft een vraag over het voorzien van bladkorven in de Oudstrijdersstraat. 
20      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 20 
november 2008 
Het betreft een vraag over de gemeentelijke website voor ondernemers. 
21      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
20 november 2008 
Het betreft een vraag over de financiële gevolgen van de kredietcrisis. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

22      WVI – Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2008 – aanwijzing van 
een vertegenwoordiger 
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de WVI 
overeenkomst art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
23      IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2008 – aanwijzing van 
een vertegenwoordiger 
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van IVIO 
overeenkomstig art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking. 



  

24      Figga – Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2008 – aanwijzing 
van een vertegenwoordiger 
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van Figga 
overeenkomst art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 3 december 2008 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


