
Gemeenteraad 

Zitting van 20 december 2016 

Bekendmaking 

 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 20 januari 2017 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 20 december 

2016 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 
 

 
Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet. 

Kennisname 

PATRIMONIUM 

2.  Kennis nemen van de stand van zaken met betrekking tot het bouwen van de nieuwe 
jeugdlokalen 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

3.  Kennis nemen van het budget 2017 van het OCMW Ingelmunster 

Beslissing overeenkomstig artikel 148 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 

4.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

Beslissing overeenkomstig artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

MOBILITEIT 

5.  Goedkeuren van de principiële beslissing tot afschaffen van buurtweg nr. 62 

Afschaffen van een buurtweg overeenkomstig artikels 27 tot 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen 

6.  Goedkeuren van de principiële beslissing tot het verleggen van buurtweg nr. 64 en vaststellen 
van het ontwerp-rooilijnplan 

Verleggen van een buurtweg overeenkomstig artikels 27 tot 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen 

LEEFMILIEU 

7.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen rond 
kleine landschapselementen en van de aanpassingen van het gemeentelijk subsidiereglement 
houdende betoelaging van de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen 

Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet 

8.  Goedkeuren van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot 
Stadlandschap 't West-Vlaamse hart 

Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

9.  Definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'ontmoetingscentrum' 
na schorsingsbesluit van de deputatie 

Beslissing in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening artikel 2.2.16 §3 

10.  Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'zonevreemde recreatie' 

Voorlopige vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan volgens de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening, artikel 2.2.14 

  



WONEN 

11.  Voorlopig vaststellen van een nieuwe straatnaam 

Beslissing overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen 

ONDERWIJS 

12.  Goedkeuren van de aanpassingen in de schoolreglementen van De Wingerd en De Zon 

Beslissing overeenkomstig het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

SOCIALE ZAKEN 

13.  Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/4 van het OCMW 
Ingelmunster 

Beslissing overeenkomstig artikel 148 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk Welzijn 

INGELMUNSTER IN DE WERELD 

14.  Goedkeuren van het subsidiereglement in het kader van ontwikkelingshulp of 
ontwikkelingssamenwerking 

Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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

Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 

16.  Vaststellen van het budget voor boekjaar 2017 

Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 

De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
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