
Gemeenteraad 
Zitting van 19 mei 2015 

Bekendmaking 
 

 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 12 juni 2015 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 19 mei 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 zaak van de wegen voor een verkaveling langs de Vaartstraat 

Beslissing overeenkomstig artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

3.  Goedkeuren van de overnameovereenkomst met Infrax met betrekking tot de studie en de 
veiligheidscoördinatie voor het project Dorpsbrug 

Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het gemeentedecreet. 

4.  Goedkeuren van de zaak van de wegen voor de nieuwe dorpsbrug 

Beslissing overeenkomstig artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

NUTSVOORZIENINGEN 

5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 juni 2015 van 
Gaselwest 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

WONEN 

6.  Goedkeuren van het intergemeentelijk toewijzingsreglement voor Proef-wonen in Midden 
West-Vlaanderen 

Beslissing overeenkomstig artikel 95 van de Vlaamse Wooncode. 

VRIJE TIJD 

7.  Goedkeuren van het reglement voor de erkenning van verenigingen 

Goedkeuren gemeentereglement overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

SPORT 

8.  Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2014 van het Regionaal 
Sport Overleg (interlokale vereniging)  

Beslissing overeenkomstig de statuten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

IT 

9.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van Cipal DV 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 



EREDIENSTEN 

10.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint Amandus 
voor het boekjaar 2014 

Beslissing overeenkomstig artikel 55, §2 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten 

11.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt ontvangen voor het boekjaar 2014 

Beslissing overeenkomstig artikel 55, §2 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

12.  Goedkeuren van het jaarverslag van 2014 van de interlokale vereniging Associatie Midwest 

Beslissing overeenkomstig de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Goedkeuren van de kapitaalverhoging door Figga bij Publi-T 

Goedkeuren kapitaalsverhoging overeenkomstig de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

14.  Goedkeuren van de gemeenterekening voor het boekjaar 2014 

Beslissing overeenkomstig artikel 173, §1 van het Gemeentedecreet. 

15.  Heropenstellen van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest 

Afwijzen van de kapitaalverhoging overeenkomstig de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

16.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 juni 2015 van FIGGA 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
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