
Gemeenteraad 
Zitting van 19 december 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 

SOCIALE ZAKEN 
2.  Kennis nemen van het budget 2018 van het OCMW Ingelmunster 

EREDIENSTEN 
3.  Kennis nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
4.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement in verband met parkeerplaatsen voor elektrische 

voertuigen 

5.  Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn betreffende het gratis 
gebruik van het openbaar busvervoer in Ingelmunster 

6.  Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn voor het inleggen van een 
marktbus 

RUIMTELIJKE ORDENING 
7.  Voorlopig vaststellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ketenstraat' 

WONEN 
8.  Goedkeuren van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een premie voor energiebesparende 

investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

SOCIALE ZAKEN 
9.  Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/6 van het OCMW Ingelmunster 

ALGEMENE FINANCIERING 
10.  Aanpassen van de opcentiemen bij de onroerende voorheffing 

11.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

12.  Vaststellen van het budget voor boekjaar 2018 
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Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 
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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 19 december 2017 mee. 
 

Bijkomende punten 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij brief van 14 december 2017 
met betrekking tot de omgevingsvergunning van BVBA Almanaar 

Het betreft een vraag naar het standpunt van de meerderheidsfracties betreffende de 
omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA Almanaar. 
 

Met de meeste hoogachting, 

De secretaris, 

ir. Dominik Ronse  

 De voorzitter, 

Dirk Debaere 

 


