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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 31 augustus 2009 

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 23 september 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de 
gemeenteraad van 31 augustus 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 31 augustus 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

1       Gemeenteraad – Goedkeuring aanpassingen aan het huishoudelijk reglement 
Aanpassing huishoudelijk reglement. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

2       Deontologische code voor gemeentepersoneel -  aanpassing 
Goedkeuren wijzigingen aan de deontologische code voor gemeentepersoneel 
overeenkomstig art. 112 van het Gemeentedecreet. 
3       Vaststelling van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer 
Vaststellen definitie dagelijks personeelsbeheer. 

FINANCIËN 

4       Vaststellen van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door 
de financieel beheerder, zoals bedoeld in artikel 160, §2 van het Gemeentedecreet - 
aanpassing 
Wijzigen van de voorwaarden voorafgaandelijk visum overeenkomstig art. 160, §2 van het 
Gemeentedecreet. 
5       Goedkeuring eindrekening uittredend financieel beheerder 
Goedkeuring eindrekening uittredend financieel beheerder 
6       Vrijgave borgstelling financieel beheerder 
Vrijgave borgtocht gemeenterontvanger. 

PATRIMONIUM 

7       Goedkeuring van de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente 
Ingelmunster houdende de overdracht van de gewestweg N357 (kmp. 10,374–10,677) en 
dienstweg N50 
Goedkeuring van de overname gewestweg overeenkomstig art. 192 van het 
Gemeentedecreet. 



  

RUIMTELIJKE ORDENING 

8       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijkstraat-Zuid – voorlopige 
vaststelling 
Voorlopige vaststelling van een RUP overeenkomstig het decreet Ruimtelijke Ordening. 

MOBILITEIT 

9       Aanleggen van fietspaden en verlichting langs de Oostrozebekestraat (N357) - 
goedkeuring koepelmodule met module 11 en 17 
Goedkeuring module 11 en 17 in het kader van het mobiliteitsconvenant. 

OCMW 

10      Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2007 door de heer 
Gouverneur 
Kennisgeving in overeenstemming met de OCMW-wet. 
11      Overeenkomst met het OCMW ter uitwisseling van personeel in functie van de 
realisatie van functiescheiding 
Goedkeuren overeenkomst met het OCMW. 

ONDERWIJS 

12      Overeenkomst tussen de stad Tielt en de gemeente Ingelmunster met betrekking tot 
het filiaal van de stedelijke kunstacademie Tielt te Ingelmunster – goedkeuren wijziging 
Goedkeuren wijzigen overeenkomst. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

13      Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 26 augustus 2009 
Het betreft een vraag naar de veiligheid van de zebrapaden. 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

14      Toekennen van een eretitel 
Toekennen van een eretitel. 
15      Erkenning lijst van plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder 
Erkennen vervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder 
overeenkomstig artikel 81 van het Gemeentedecreet. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 1 september 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


