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 8770 INGELMUNSTER, 3 mei 2010 

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

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 27 april 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 24 mei 2010 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
27 april 2010 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 27 april 2010 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       IVIO – Algemene vergadering van 17 mei 2010 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. 
2       WVI – Algemene vergadering van 28 mei 2010 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
3       Figga – Algemene vergadering van 25 juni 2010 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

KERKBESTUREN 

4       Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies rekening 2009 
Advies ten aanzien van de rekening 2009 van een kerkbestuur in uitvoering van het decreet 
inzake organisatie van erediensten. 
5       Kerkfabriek Sint-Amandus – Advies rekening 2009 
Advies ten aanzien van de rekening 2009 van een kerkbestuur in uitvoering van het decreet 
inzake organisatie van de erediensten. 



  

FINANCIËN 

6       Kennisname van de kwartaalrapportage van de Financieel beheerder 
Rapportage van de financieel beheerder overeenkomstig art. 165 en 166 van het 
gemeentedecreet 

PATRIMONIUM 

7       Goedkeuring van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos in 
verband met het Speelbos 
Goedkeuren overeenkomst met het Vlaamse gewest. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

8       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat-zuid – definitieve 
vaststelling 
Definitieve vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig het 
Decreet RO. 
9       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat – voorlopige vaststelling 
Voorlopige vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig het 
decreet RO 

MOBILITEIT 

10      Goedkeuring van de basisovereenkomst met De Lijn voor gesubsidieerde 
halteaccomodatie 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Lijn 

VERKEER 

11      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
verbindingsweg tussen de Rodenbachstraat en de Bruggestraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe gemeentewet. 

ONDERWIJS 

12      Kennisgeving van het verslag van de doorlichting van Gemeentelijke Basisschool ‘De 
Wingerd’ 
Kennisgeving 

CULTUUR 

13      TERF – Goedkeuren wijziging van de statuten 
Goedkeuring wijziging van statuten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
overeenkomstig het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 
Het betreft een vraag over de aanpak naar fietsers toe met betrekking tot labelen of 
graveren van fietsen. 
2.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 
Het betreft een vraag omtrent het beleid inzake rookpauzes bij het gemeentepersoneel. 
3.      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 
Het betreft een vraag inzake de genomen maatregelen ter preventie van inbraak in 
openbare gebouwen. 
5.      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 
Het betreft een vraag over de verslaggeving van het schepencollege. 
6.      Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 
Het betreft een vraag over de enquête gehouden ter voorbereiding van de opmaak van het 
jeugdbeleidsplan. 



  

7.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 21 
april 2010 
Het betreft de vraag naar de inzet van gemeentelijke middelen bij twee concrete 
initiatieven. 
8.      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 22 
april 2010 
Het betreft een voorstel voor de betekening van de agenda van de gemeenteraad. 
9.      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 22 
april 2010 
Het betreft een vraag over de verkeerspoort in de Izegemstraat te Ingelmunster en de 
Gentse Heirweg te Izegem. 
10.     Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
22 april 2010 
Het betreft een vraag over de aanpak bij aanvragen om gevels te mogen isoleren voorbij de 
rooilijn. 
11.     Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
22 april 2010 
Het betreft een voorstel tot het verlaten van het einduur van de wekelijkse markt. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

24      IVIO – Algemene vergadering van 17 mei 2010 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
25      WVI – Algemene vergadering van 28 mei 2010 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
26      Figga – Algemene vergadering van 25 juni 2010 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

4.      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 april 2010 
Het betreft een vraag met betrekking tot het HRM-beleid inzake beloning en extralegale 
voordelen. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 3 mei 2010 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


