
Gemeenteraad 
Zitting van 26 september 2017 

Agenda 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, in te lichten over de bijeenkomst van 
de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis, om over de hiernavolgende punten te beraadslagen.  
Wij danken u voor uw stipte aanwezigheid op deze bijeenkomst en heten u alvast van harte welkom. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Kennisname 

PATRIMONIUM 
2.  Kennis nemen van het energiezorgplan voor de gemeentelijke gebouwen 

ALGEMENE FINANCIERING 
3.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 

4.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ingelmunster 

5.  Kennis nemen van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de 
budgetwijziging 1-2017 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
6.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Bollewerpstraat 

7.  Goedkeuren van het kwaliteitsconvenant in het kader van het handhaven van het parkeren in blauwe zone 

RUIMTELIJKE ORDENING 
8.  Definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde recreatie' 

PATRIMONIUM 
9.  Goedkeuren van een aanvullende bovengebruiksvergunning voor percelen langs de ingeschreven waterloop 

L.7.16 Bruinbeek 

10.  Goedkeuren van een belofte inzake kosteloze grondoverdracht 

SPORT 
11.  Bekrachtigen van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 

betreffende het voetbal te Ingelmunster 

ONDERWIJS 
12.  Bekrachtigen van de vorming van een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 2017-2018 



13.  Bekrachtigen van de aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs vanaf het 
schooljaar 2017-2018 

ALGEMEEN BESTUUR 
14.  Goedkeuren van een motie van het stadsbestuur van Ieper met betrekking tot het 'Nucleair wapenbeleid van 

de federale overheid' 

ALGEMENE FINANCIERING 
15.  Afschaffen van een belasting op het parkeren in een blauwe zone  

16.  Goedkeuren van een retributieverordening met betrekking het parkeren in blauwe zone 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 
 



Gemeenteraad 
Zitting van 26 september 2017 

Agenda bijkomende punten 
 

 
Mevrouw, Mijnheer, 
Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet delen wij hierbij de bijkomende punten op de 
agenda van de gemeenteraadszitting van 26 september 2017 mee. 
 

Openbare zitting 

Bijkomende punten 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Davy Claerhout, raadslid, bij mail van 21 
september 2017 met betrekking tot de European Disability Card  

Het betreft een vraag over het gebruik van De European Disability Card. 
 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 

 


