
Gemeenteraad 
Zitting van 22 september 2015 

Bekendmaking 
 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 15 oktober 2015 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.om 12.00 uur, de lijst van de door de 

gemeenteraad van 22 september 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. 
RUIMTELIJKE ORDENING 
2.  Voorlopig vaststellen van het RUP Deefakker-west 
Voorlopig vaststellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 2.2.14 §1 van de Vlaamse codex 
ruimtelijke ordening 
WONEN 
3.  Definitief vaststellen van nieuwe straatnamen naar aanleiding van een nieuwe verkaveling 
Definitief vaststellen van nieuwe straat- en pleinnamen overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen 
DIENSTVERLENING 
4.  Aanpassen van het reglement betreffende het verkopen van de ‘Kadobon 
Ingelmunster' 
Aanpassen van een reglement overeenkomstig het Gemeentedecreet, in het bijzonder het artikel 42 §2 
SOCIALE ZAKEN 
5.  Goedkeuren van de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW 
Ingelmunster  
Beslissing overeenkomstig artikel 170 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk Welzijn 
6.  Goedkeuren van de budgetwijziging 1 voor 2015 van het OCMW Ingelmunster 
Beslissing overeenkomstig artikel 170 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk Welzijn 
VEILIGHEID 
7.  Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing 
Goedkeuren van een gemeentelijke politieverordening overeenkomstig art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
INFRASTRUCTUREN 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Geert Verstraete, raadslid, bij brief van 15 
september 2015 met betrekking tot de gemeentelijke aanplantingen 
Het betreft een vraag over de gemeentelijke aanplantingen. 
VEILIGHEID 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 15 september 
2015 met betrekking tot de brandweerhervorming 
Het betreft een vraag over de brandweerhervorming. 
De gemeentesecretaris, 
 

ir. Dominik Ronse 
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