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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 29 januari 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 14 februari 2008 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 
29 januari 2008 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 29 januari 2008 
 
 
OPENBARE ZITTING 

KERKBESTUREN 

    1   Goedkeuring meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St. Amand 
Goedkeuring van het meerjarenplan van een kerkbestuur overeenkomstig het decreet van 7 
mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 
    2   Goedkeuring meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek O. L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen 
Goedkeuring van het meerjarenplan van een kerkbestuur overeenkomstig het decreet van 7 
mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

POLITIE 

    3   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Kruisstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art 119 van de Gemeentewet. 
    4   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Schoolstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig art. 119 van de gemeentewet. 
    5   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot parkeerverbod 
+5 ton in de bebouwde kom te Ingelmunster 
Aanvullend reglement overeenkomstig art. 119 van de gemeentewet. 

BEGROTING 

    6   Goedkeuring meerjarig beleidsplan 2007-2012 
Vaststelling van het meerjarig beleidsplan 2007-2012 overeenkomstig art. 242bis van de 
Gemeentewet. 
    7   Goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2008 
Goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007, het meerjarenplan en de 
beleidsnota. 
    8   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het boekjaar 2008 
Goedkeuring van de lijst van gemeentelijke toelagen in uitvoering van de begroting 2008. 



  

    9   Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2006 
Kennisname van het besluit van de gouverneur houdende definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2005 in uitvoering van het toezichtsdecreet van 28 april 1993. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   10   Advies ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Roeselare 
Advies in het kader van een openbaar onderzoek bij een gewestelijk RUP volgens het 
decreet ruimtelijke ordening. 
   11   Definitieve vaststelling van het RUP Bruggestraat 
Definitieve vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 

OPENBARE WERKEN 

   12   Kennisname van de aanstelling van een ontwerper voor de dorpskernvernieuwing en 
de ontwikkelde visie 
Aktename beslissing college tot aanstelling ontwerper in het kader van de 
dorpskernvernieuwing. 

SOCIALE ZAKEN 

   13   Goedkeuring Lokaal Sociaal Beleidsplan voor de periode van 2008-2014 
Goedkeuring Lokaal Sociaal Beleidsplan. 

OCMW 

   14   Goedkeuring principebeslissing van het OCMW betreffende een Lokaal 
Dienstencentrum 
Goedkeuring beslissing OCMW-raad. 
   15   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2008-2010 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2008 van het OCMW 
Vaststellen meerjarenplan OCMW en aktename van het budget. 
   16   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2009 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 
Vaststellen aandeel OCMW in het Gemeentefonds. 

ONDERWIJS 

   17   Princiepbeslissing tot uitbreiding van de gemeentelijke lagere school De Wingerd met 
het niveau kleuteronderwijs 
Principiële beslissing tot inrichting van kleuteronderwijs. 
   18   Openverklaring van het ambt van directeur bij de gemeentelijke lagere school “De 
Wingerd”  
Openverklaring ambt schooldirecteur. 
   19   Openverklaring van het ambt van directeur bij de gemeentelijke BLO-school “De Zon”  
Openverklaring ambt schooldirecteur. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

   20   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Marnick Goossens, raadslid, bij brief van 
17 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de stand van zaken werken N382/N357. 
   21   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 17 
januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de stand van zaken van de herinrichting van het centrum. 
   22   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de stand van zaken werken N382/N357. 
   23   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de braderie 2008. 
   24   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de stand van zaken van het Speelbos. 



  

   25   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de kwaliteit van de vuilniszakken. 
   26   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de econorm bij de aankoop van voertuigen. 
   27   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008. 
Het betreft een vraag omtrent de verdeling van het Boetefonds. 
   28   Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
21 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent het RVT Maria’s Rustoord. 
   29   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georg Barbary, raadslid, bij mail van 22 
januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de huldiging van de Ingelmunsterse sportlaureaten. 
   30   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Herman De Witte, raadslid, bij mail van 
23 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de inrichting van een parkeerplaats voor minder-validen bij 
een toegang tot de begraafplaats. 
   31   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 24 januari 2008 
Het betreft een vraag omtrent de mogelijkheid tot het voorbehouden van parkeerplaatsen 
voor medische zorgverstrekkers. 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   32   Aanstelling waarnemend financieel beheerder/gemeenteontvanger – bekrachtiging 
van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 januari 2008 
Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot 
aanstelling van een waarnemend financieel beheerder/gemeenteontvanger ten gevolge van 
de afwezigheid van de titularis wegens ziekte. 

BRANDWEER 

   33   Aanvaarding ontslag als korpssecretaris bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 12 januari 2008 
Aanvaarding ontslag van de korpssecretaris en tevens onderofficier van het gemeentelijk 
vrijwillig brandweerkorps. 

SOCIALE ZAKEN 

   34   Aanstelling van twee vertegenwoordigers in de beheersorganen van het 
Kringloopcentrum Midden-West-Vlaanderen vzw 
Aanstelling van 2 vertegenwoordigers in de beheersorganen van een vzw. 

ONDERWIJS 

   35   Aanvaarding eervol ontslag van een schooldirecteur bij de Gemeentelijke Lagere 
School “De Wingerd” met ingang van 1 september 2008 
Aanvaarding eervol ontslag van een schooldirecteur. 
   36   Benoeming in vast verband van een onderwijzeres ASV met 9/22 uren prestaties bij 
de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2008 
Vaste benoeming onderwijs. 
   37   Benoeming in vast verband van een onderwijzer(es) ASV met 5/22 uren prestaties bij 
de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 januari 2008 
Vaste benoeming van mevrouw/de heer als onderwijzer(es) ASV bij de Gemeentelijke BLO-
school “De Zon”.  

Opgemaakt te Ingelmunster op 1 februari 2008 



  

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


