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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 26 juni 2012 

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 18 juli 2012 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
26 juni 2012 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 26 juni 2012 
 
 

OPENBARE ZITTING 

POLITIE 

1       Algemeen politiereglement – goedkeuren wijzigingen 
Goedkeuren algemeen politiereglement. 
2       Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Roeselare en de gemeente Ingelmunster 
inzake de sanctioneringsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties – aanpassen 
van de overeenkomt 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

BEGROTING 

3       Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2012 
Goedkeuring budgetwijziging I dienstjaar 2012. 

PATRIMONIUM 

4       Reservatie veiligheidsvoorraad strooizout – Goedkeuring raamovereenkomst 
Goedkeuring raamovereenkomst voor reservatie en aankoop dooizout. 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

5       Goedkeuring van het reglement voor het gebruik van de bar en het zwembad naar 
aanleiding van Ingelmunster Bad 
Goedkeuring gebruiksreglementen. 

VERKEER 

6       Aanvullend verkeersreglement van toepassing op de markt en omgeving naar 
aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe dorpskern 
Aanvullend verkeersreglement. 
7       Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een zone 30 in de Westwijk 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 



  

8       Aanvullend verkeersreglement betreffende de oversteekplaats in de 
Oostrozebekestraat in de omgeving van huisnummer 101 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement overeenkomstig. 

OCMW 

9       Jaarrekening 2011 OCMW Ingelmunster - kennisgeving 
Kennisgeving overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet. 

ICT-BELEID 

10      Raamcontract ICT Stad Kortrijk 2013-2017 – Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst inzake samenaankoop. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 18 
juni 2012 
Het betreft de vraag tot de plaatsing van een verkeersspiegel. 
2      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 18 
juni 2012 
Het betreft een vraag met betrekking tot de foutieve schrijfwijze van een straatnaambord. 
3      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 18 
juni 2012 
Het betreft een vraag over het vervangen van versleten straatnaamborden. 
4      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 20 
juni 2012 
Het betreft een vraag over het gebruik van het gestileerd gemeenteschild. 
5      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 21 juni 2012 
Het betreft de vraag met betrekking tot de inrichting van een voetpad en de rotonde aan de 
Meulebekestraat. 
6      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
21 juni 2012 
Het betreft een vraag over de mogelijke deelname van de gemeente Ingelmunster aan de 
campagne van Minister Vandelanotte. 
7      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
21 juni 2012 
Het betreft een tussenkomst over de relatie tussen de achteruitgang van bijenpopulaties en 
de keuze van plantgoed bij gemeentelijke plantacties. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 27 juni 2012 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


