
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 20 april 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 28 april 2009 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       WVI – Algemene vergadering van 15 mei 2008 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
2       IVIO – Algemene vergadering van 18 mei 2009 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

3       Fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel - aanpassing 
4       Organogram van de gemeentelijke diensten – aanpassing 
5       Formatie van het gemeentepersoneel - aanpassing 
6       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen 

POLITIE 

7       Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 

FINANCIËN 

8       Pensioenverzekering mandatarissen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

BELASTINGEN 

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

PATRIMONIUM 

11      Aanleg speelbos, sanering – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OVAM 



  

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

12      Goedkeuring akte van aankoop van een onroerend goed in de Bruggestraat ter 
realisatie van de riolerings- en wegeniswerken 
13      Goedkeuring akte van aankoop van onroerende goederen in de Vlaswijk ter realisatie 
van de heraanleg van voetpaden 

RUIMTELIJKE ORDENING 

14      Vaststellen plannenregister 

OPENBARE WERKEN 

15      Herinrichting van het centrum – aktename stand van zaken 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

16      WVI – Algemene vergadering van 15 mei 2009 – aanduiding vertegenwoordiger 
17      IVIO – Algemene vergadering van 18 mei 2009 – aanduiding vertegenwoordiger 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 24 april 2009 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 28 april 2009 

om 20:00 uur 
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 28 april 2009. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2009 

Westkans 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2009 

Persdossier 

 
Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2009 

Gaselwest 

 
Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 15 
april 2009 

De Wingerd 

 
Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
april 2009 

Cameracontrole station 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 21 
april 2009 

Herstellen van voetpaden 

 



  

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 21 
april 2009 

Herwaarderen van veld-en kerkwegels – stand van zaken 

 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


