
Gemeenteraad 
Zitting van 22 januari 2019 

20.00 uur 
Agenda 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het Decreet over het Lokaal bestuur, 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.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

Beslissingen 

2.  Vaststellen van de rangorde van de raadsleden 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

4.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

5.  Vaststellen van de presentiegelden voor de voorzitter en de raadsleden van de gemeenteraad van 
Ingelmunster 

RUIMTELIJKE ORDENING 
6.  Definitief vaststellen van het RUP Ringlaan-Bruggestraat 

CULTUUR 
7.  Aanvaarden van de schenking "Oorlogsdagboek Ernest Schotte" 

ALGEMEEN BESTUUR 
8.  Goedkeuren van het reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt 

verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
schepenen 

9.  Goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 

ALGEMENE FINANCIERING 
10.  Vaststellen van het budget voor boekjaar 2019 

11.  Goedkeuren van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door de financieel directeur 

Met de meeste hoogachting, 

De algemeen directeur, 

ir. Dominik Ronse 

 De voorzitter, 

Jean-Pierre Deven 
 



Gemeenteraad 
Zitting van 22 januari 2019 
Agenda bijkomende punten 

 

 
Mevrouw, Mijnheer, 
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet over het Lokaal bestuur, delen wij hierbij de bijkomende punten op de 
agenda van de gemeenteraadszitting van 22 januari 2019 mee. 
 

Openbare zitting 

Bijkomende punten 

INFRASTRUCTUREN 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Dries Couckuyt, raadslid, per mail van 17 januari 
2019 met betrekking tot het project 'Herwaardering Meusbroekbeek' 

Het betreft een vraag naar de laatste stand van zaken van het project ‘Herwaardering Meusbroekbeek’. 
 

Met de meeste hoogachting, 

De algemeen directeur, 

ir. Dominik Ronse 

 De voorzitter, 

Jean-Pierre Deven 

 


