
Gemeenteraad 
Zitting van 25 oktober 2016 

Bekendmaking 
 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 20 november 2016 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 25 oktober 

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 
ALGEMEEN BESTUUR 
2.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2015 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisname overeenkomstig artikel 174, §3 van het OCMW-decreet. 
Beslissingen 
LEEFMILIEU 
3.  Goedkeuren van het gezamenlijk duurzaam energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep 
Klimaatoverleg Midwest 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet. 
RUIMTELIJKE ORDENING 
4.  Definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoerinsplan 'Brouwerij' 
Beslissing in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening artikel 2.2.14 §6. 
5.  Definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'ontmoetingscentrum' 
Beslissing in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening artikel 2.2.14 §6. 
VRIJE TIJD 
6.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het algemeen gebruiksreglement van de voor gebruik 
beschikbare zalen en lokalen van de gemeente met toevoegen van een specifiek reglement voor de 
Markt en de Cultuurfabriek 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet. 
INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
7.  Goedkeuren van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in het overlegorgaan 
ter voorbereiding van de oprichting van een dienstverlenende vereniging 
Beslissing overeenkomstig artikel 25 van het decreet over de intergemeentelijke samenwerking. 
ALGEMENE FINANCIERING 
8.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 
Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 
9.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2016/2 
Beslissing overeenkomst artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 
De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
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