
Gemeenteraad 
Zitting van 22 december 2015 

Bekendmaking 
 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 18 januari 2016 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 22 december 

2015 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 het voorontwerp voor het bouwen van nieuwe klaslokalen voor het 
buitengewoon lager onderwijs en de buitenschoolse kinderopvang 
Kennisname. 
SOCIALE ZAKEN 
3.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisname overeenkomstig artikel 174 van het OCMW-decreet. 
EREDIENSTEN 
4.  Kennis nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus 
Beslissing overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 
Beslissingen 
WATER 
5.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor de riolering in de 
Izegemstraat 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het gemeentedecreet. 
WONEN 
6.  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. 
ALGEMEEN BESTUUR 
7.  Definitief vaststellen van de straatnamenlijst en historische info na taalkundige correctie 
Beslissing overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen, en latere wijzigingen. 
8.  Voorlopig vaststellen van straatnamen na taalkundige correctie 
Beslissing overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen, en latere wijzigingen. 
SOCIALE ZAKEN 
9.  Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 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. 
Kennisname 
SOCIALE ZAKEN 
10.  Kennis nemen van het budget 2016 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 
VEILIGHEID 
11.  Goedkeuren van de intentieverklaring inzake veiligheid in en om het station 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet. 
  



INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
12.  Goedkeuren van een traject voor versterking van de regionale samenwerking in de 
arrondissementen Roeselare en Tielt 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet. 
ALGEMENE FINANCIERING 
13.  Goedkeuren van de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 
Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 
14.  Vaststellen van het budget voor boekjaar 2016 
Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 
MOBILITEIT 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij brief van 14 december 
2015 met betrekking tot het parkeerbeleid in de Doelstraat 
Het betreft een vraag in verband met het parkeerbeleid in de Doelstraat. 
VRIJE TIJD 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Els Leysen, raadslid, bij brief van 14 december 
2015 met betrekking tot de huisvesting van Okra 
Het betreft een vraag in verband met de huisvesting van de vereniging Okra. 
COMMUNICATIE 
T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 15 december 
2015 met betrekking tot de huisstijl 
Het betreft een vraag in verband met de kosten voor de implementatie van de huisstijl. 
De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 


