
Gemeenteraad 
Zitting van 26 juni 2018 

Bekendmaking 
 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 20 juli 2018 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 26 juni 2018 

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 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 
2018 houdende goedkeuren van de privacyverklaring 
Kennisnemen van een beslissing overeenkomstig de GDPR. 
SOCIALE ZAKEN 
3.  Kennis nemen van budgetwijziging BW2018-1 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisname overeenkomstig artikel 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
4.  Kennis nemen van het jaarverslag van de cvba BKI over het werkjaar 2017 
Kennisgeving van een jaarverslag in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. 
Beslissingen 
WATER 
5.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Infrax en Aquafin nv voor de 
combinatie van prioritaire en niet-prioritaire werken in het kader van de herwaardering 
Meusbroekbeek 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 
GEBIEDSWERKING 
6.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een zelfstandige 
groepering van personen voor een intergemeentelijke dienst energie 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 
RUIMTELIJKE ORDENING 
7.  Voorlopig vaststellen van RUP Ringlaan-Bruggestraat  
Het betreft de voorlopige vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig art. 2.2.21 
VCRO. 
WONEN 
8.  Voorlopig vaststellen van nieuwe straatnamen 
Beslissing overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen. 
JEUGD 
9.  Goedkeuren van het charter 'Goe Gespeeld Gemeente' 
Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 
  



PERSONEEL EN ORGANISATIE 
10.  Goedkeuren van een wijziging aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
houdende instelling van de salarisschalen voor algemeen en financieel directeur 
Beslissing overeenkomstig artikel 105 van het Gemeentedecreet. 
De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 


