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Telefoon: 051/337400 
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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 28 april 2009 

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 mei 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 28 
april 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 28 april 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       WVI – Algemene vergadering van 15 mei 2008 – 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 WVI van 15 mei 
2009 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
2       IVIO – Algemene vergadering van 18 mei 2009 – 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 IVIO van 18 mei 
2009 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

3       Fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing reglement op de fietsvergoeding in uitvoering van de rechtspositieregeling van 
de gemeente Ingelmunster voor het personeel van de gemeente. 
4       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 
Vaststelling van het organogram van het gemeentepersoneel, na aanpassing, 
overeenkomstig artikel 75 van het Gemeentedecreet. 
5       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
Aanpassing personeelsformatie overeenkomstig artikel 103 en 104 van het 
Gemeentedecreet. 
6       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen 
Aanpassing van de rechtspositieregeling overeenkomstig artikel 105 van het 
Gemeentedecreet. 



  

POLITIE 

7       Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 
Politiereglement overeenkomstig art. 119 van de Gemeentewet. 

FINANCIËN 

8       Pensioenverzekering mandatarissen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring bestek en wijze van gunnen. 

BELASTINGEN 

9       Retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties - wijziging 
Aanpassen retributiereglement. 
10      Goedkeuring retributiereglement op de ophaling van groot huisvuil (grofvuil) en 
groot elektrisch materiaal 
Vaststellen retributiereglement 

PATRIMONIUM 

11      Aanleg speelbos, sanering – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OVAM 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de OVAM met betrekking 
tot de geplande inrichtingswerken voor het speelbos. 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

12      Goedkeuring akte van aankoop van een onroerend goed in de Bruggestraat ter 
realisatie van de riolerings- en wegeniswerken 
Aankoop van onroerende goederen ter realisatie van wegenis-en rioleringswerken in de 
Bruggestraat in toepassing van artikel 157 van het Gemeentedecreet. 
13      Goedkeuring akte van aankoop van onroerende goederen in de Vlaswijk ter realisatie 
van de heraanleg van voetpaden 
Aankoop van onroerende goederen ter realisatie van de heraanleg van voetpaden in de 
Vlaswijk, in toepassing van artikel 157 van het Gemeentedecreet. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

14      Vaststellen plannenregister 
Vaststellen plannenregister overeenkomstig het decreet RO. 

OPENBARE WERKEN 

15      Herinrichting van het centrum – aktename stand van zaken 
Kennisname. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

16      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2009 
Het betreft een vraag omtrent de samenwerking met Westkans vzw. 
17      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2009 
Het betreft een vraag tot het digitaal verspreiden van de persknipsels. 
18      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2009 
Het betreft een vraag over de bidirectionele capaciteit van het elektriciteitsdistributienet. 
19      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 april 2009 
Het betreft een vraag omtrent de zorgcoördinatie in de Wingerd. 
20      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
16 april 2009 
Het betreft een vraag over de cameracontrole in het station. 
21      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
21 april 2009 
Het betreft een vraag over het gevoerde beleid inzake het vernieuwen en herstellen van 
voetpaden. 



  

22      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
21 april 2009 
Het betreft een vraag naar de stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan trage 
wegen. 

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

23      WVI – Algemene vergadering van 15 mei 2009 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van WVI van 15 mei 2009. 
24      IVIO – Algemene vergadering van 18 mei 2009 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van IVIO van 18 mei 2009. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 29 april 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


