
Gemeenteraad 
Zitting van 20 september 2016 

Bekendmaking 
 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 15 oktober 2016 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 20 september 

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 
SOCIALE ZAKEN 
2.  Kennis nemen van het jaarverslag van de cvba BKI over het werkjaar 2015 
Kennisgeving van een jaarverslag in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. 
ALGEMENE FINANCIERING 
3.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2015 
Kennisname overeenkomstig artikel 173, §2 van het Gemeentedecreet. 
Beslissingen 
INFRASTRUCTUREN 
4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met NV Waterwegen en Zeekanaal voor de 
bouw van de nieuwe dorpsbrug met aansluiting ervan op de bestaande infrastructuur te 
Ingelmunster 
Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het gemeentedecreet. 
MOBILITEIT 
5.  Goedkeuren van het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren 
van taxidiensten 
Vaststellen reglement overeenkomstig artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet. 
6.  Goedkeuren van de beleidsvisie inzake trage wegen 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet. 
NUTSVOORZIENINGEN 
7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergaderingen van 3 oktober 2016 van 
Gaselwest en Eandis Assets 
Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 3 oktober 2016 van 
Gaselwest-Zuid 
Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
PATRIMONIUM 
9.  Goedkeuren van een aankoop 
Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 12° van het Gemeentedecreet. 
SOCIALE ZAKEN 
10.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster 
voor de organisatie van kinderopvang 
Goedkeuren van de aanpassingen aan een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het 
Gemeentedecreet. 
ALGEMENE FINANCIERING 
11.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de belastingsverordening betreffende taxidiensten en 
VVB 
Goedkeuren van een belastingsreglement overeenkomstig artikel 43, §2 – 15° van het Gemeentedecreet. 
  



Bijkomende punten 
MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Geert Verstraete, raadslid, bij brief van 13 
september 2016 met betrekking tot mobiliteit in Ingelmunster 
Het betreft een vraag over mobiliteit in Ingelmunster. 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, bij mail van 13 
september 2016 met betrekking tot het promoten van fiets als vervoermiddel 
Het betreft een vraag over het promoten van de fiets als vervoermiddel tijdens de wegenwerken in Ingelmunster. 
De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 


		2016-09-21T10:40:16+0200
	Dominik Ronse (Authentication)




