
Gemeenteraad 

Zitting van 17 maart 2015 

Bekendmaking 

 

 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 

dagen, tot en met 6 april 2015 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 17 maart 2015 
genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 

 

 
Openbare zitting 

Beslissingen 
1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomt met Infrax met betrekking tot het uitvoeren 
van riolerings- en wegeniswerken in de Izegemstraat 

Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het gemeentedecreet voor het 
gezamenlijk uitvoeren van werken. 

WONEN 

3.  Goedkeuren van het subsidiedossier met betrekking tot het woonbeleid in de regio Izegem 

Goedkeuren van een subsidieaanvraag door een intergemeentelijk samenwerkingsverband in het kader van de 
Vlaamse Wooncode. 

BIBLIOTHEEK 

4.  Goedkeuren van het dienstreglement voor de openbare bibliotheek 

Goedkeuren van een reglement overeenkomstig artikel 42, §3 van het gemeentedecreet. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Aanpassen van de formatie van het gemeentepersoneel 

Aanpassen van de personeelsformatie overeenkomstig artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet. 

6.  Aanpassen van het organogram van de gemeentelijke diensten 

Vaststellen van het organogram van de gemeentelijke diensten, na aanpassing, overeenkomstig artikel 75 van het 
gemeentedecreet. 

7.  Goedkeuren van overdracht van personeel aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Ingelmunster 

Goedkeuren van de overdracht van personeel aan het OCMW Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 

8.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang 

Aanpassen statuten van een erkende adviesraad overeenkomstig het Gemeentedecreet. 

9.  Goedkeuren van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van 
buitenschoolse kinderopvang 

Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 



10.  Aanstellen van twee vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in het 

toezichtscomité voor de opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang 

Aanstellen van een vertegenwoordiger van de gemeente in een samenwerkingsverband. 

De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 


