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30 oktober 2013 

BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 29 oktober 2013 

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 25 november 2013 om 12.00 uur, de lijst van de door de 
gemeenteraad van 29 oktober 2013 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 29 oktober 2013 
 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Wijziging van het aanvullend verkeersreglement betreffende de grensoverschrijdende 
tonnagezone voor Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Meulebeke 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 
2       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de uitbreiding 
van de zone bebouwde kom in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
3       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een 
parkeerverbod voor vrachtwagens op de N50 voor het kruispunt met de Lendeledestraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement. 
4       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot aanpassing van 
de zone 30 in het centrum 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
5       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een 
snelheidsbeperking in de Oostrozebekestraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
6       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van 
eenrichtingsverkeer in de H. Consciencestraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
7       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
verbindingsstraatje tussen de Kortrijkstraat en de Brigandstraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
8       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot beperking van 
de parkeerduur in de Kortrijkstraat 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 
9       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een 
parkeerverbod in een gedeelte van de Bruggestraat 
Verdaagd naar een volgende zitting. 
10      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe 
zone in het centrum van Ingelmunster 
Goedkeuren aanvullend verkeersreglement 



  

WATER 

11      Principebeslissing met betrekking tot de herschaling van de onbevaarbare 
waterlopen van 3e categorie naar de 2e categorie op grondgebied van de gemeente 
Ingelmunster in uitvoering van Doorbraak 63 van de Interne Staatshervorming 
Goedkeuren samenwerkingsakkoord met de Provincie West-Vlaanderen 

NUTSVOORZIENINGEN 

12      Goedkeuren van de statutenwijziging van Gaselwest, goedkeuring van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente 
Goedkeuren agenda en het voorstel tot wijziging van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

AFVAL 

13      IVIO –Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013 – 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. 

VOLKSGEZONDHEID 

14      Goedkeuren van het charter ‘Gezonde gemeente’ 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst. 

ONDERWIJS 

15      Openverklaring van het ambt van directeur bij de gemeentelijke BLO-school De Zon 
te vervullen via bevordering 
Openverklaring ambt directeur BLO-school De Zon van het gemeentelijk onderwijs. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

16      Goedkeuren van de overdracht van personeel aan het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster 
Beslissing overeenkomstig art. 104, § 4 van het Gemeentedecreet. 

IT 

17      Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Ingelmunster betreffende 
de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van 
biometrische paspoorten aan Belgische burgers – bekrachtiging van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen van 16 september 2013 
Bekrachtiging van een, onder voorbehoud, genomen collegebeslissing. 
18      Goedkeuren van de statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging CIPAL 
Goedkeuren voorstel tot wijziging van de statuten van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in uitvoering van het decreet Intergemeentelijke samenwerking. 

SOCIALE ZAKEN 

19      Jaarrekening 2012 OCMW Ingelmunster - kennisgeving 
Kennisgeving overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet. 
20      Goedkeuren van het convenant toegankelijkheid met vzw Westkans 
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

EREDIENSTEN 

21      Kerkfabriek Sint-Amandus - Aktename budget 2014 
Kennisname van het budget voor 2014 van een kerkbestuur. 
22      Kerkfabriek O. L. Vrouw – Aktename budget 2014 
Kennisname van het budget voor 2014 van een kerkbestuur. 



  

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

23      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 – 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. 

ALGEMENE FINANCIERING 

24      Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2013/3 
Goedkeuren budgetwijziging volgens BBC. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

25      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 16 
oktober 2013 
Het betreft een vraag over de stopzetting van de dienst Dienstencheque bij het OCMW. 

BESLOTEN ZITTING 

AFVAL 

26      IVIO – Buitengewone algemene vergadering – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

IT 

27      Cipal (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

28      wvi – Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 30 oktober 2013 

De Gemeentesecretaris, 

  

De Burgemeester, 

 
 
 
 


