
Gemeenteraad 
Zitting van 29 mei 2018 

Bekendmaking 
 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 
dagen, tot en met 20 juni 2018 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 29 mei 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 
CULTUUR 
2.  Kennis nemen van het jaarverslagen van de diensten ressorterend onder BIE voor 2017 
Kennisnemen van het jaarverslag van een intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het Decreet 
Intergemeentelijke Samenwerking en de statuten van het samenwerkingsverband. 
SOCIALE ZAKEN 
3.  Kennis nemen van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster 
Kennisname overeenkomstig artikel 174, §3 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Beslissingen 
INFRASTRUCTUREN 
4.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 
Beslissing overeenkomstig artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
5.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 
Beslissing overeenkomstig artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
6.  Goedkeuren van de concessieovereenkomst met het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 
voor de plaatsing van een kunstwerk op de rotonde van de N50 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 
7.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de 
aanleg van een wandelpad in de Mandelmeersen 
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 
WATER 
8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 juni 2018 van Infrax 
West 
Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente bij 
de algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het Decreet 
Intergemeentelijke Samenwerking. 
NUTSVOORZIENINGEN 
9.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 25 juni 2018 van 
Gaselwest 
Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
  



FACILITY 
10.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 20 juni 2018 van TMVS 
Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
GEBIEDSWERKING 
11.  Goedkeuren van het brownfieldconvenant '153 Ingelmunster - Brouwerijsite' 
Beslissing overeenkomstig het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten. 
LEEFMILIEU 
12.  Goedkeuren van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie met doelstellingen tot 
2030 als deel van de groep Klimaatoverleg Midwest 
Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 
RUIMTELIJKE ORDENING 
13.  Definitief goedkeuren van het RUP Ketenstraat 
Beslissing overeenkomstig de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, artikel 2.2.21. 
WONEN 
14.  Definitief vaststellen van een nieuwe straatnaam 
Definitief vaststellen van een nieuwe straatnaam overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 
van de namen van de openbare wegen en pleinen. 
PATRIMONIUM 
15.  Goedkeuren van een model van gebruiksovereenkomst voor de vaste gebruikers van de 
jeugdlokalen op de site jeugd van het sportcentrum 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet. 
VRIJE TIJD 
16.  Goedkeuren van het reglement met betrekking tot de gemeentelijke uitleendienst 
Beslissing overeenkomstig artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet. 
ALGEMEEN BESTUUR 
17.  Open verklaren van het ambt van algemeen directeur met oproep tot het indienen van 
kandidaturen 
Beslissing overeenkomstig artikel 583 van het Decreet voor het lokaal bestuur. 
18.  Open verklaren van het ambt van financieel directeur met oproep tot het indienen van 
kandidaturen 
Beslissing overeenkomstig artikel 583 van het Decreet voor het lokaal bestuur. 
IT 
19.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 juni 2018 van Cipal DV 
Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 
ALGEMENE FINANCIERING 
20.  Goedkeuren van de gemeenterekening voor het boekjaar 2017 
Beslissing overeenkomstig artikel 173, §1 van het Gemeentedecreet. 
21.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 
Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 
22.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2018/1 
Beslissing overeenkomst artikel 43, §2 3° van het Gemeentedecreet. 
ALGEMEEN BESTUUR 
23.  Behandelen van een verzoekschrift inzake het verhuren van de Cultuurfabriek 
Beslissing overeenkomstig artikel 200bis van het Gemeentedecreet. 



De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
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