
Gemeenteraad 

Zitting van 29 november 2016 

Bekendmaking 

 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van twintig 

dagen, tot en met 20 december 2016 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 29 november 
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 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennis nemen van de budgetwijziging 1 voor 2016 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. 

EREDIENSTEN 

3.  Kennis nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus 

Beslissing overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Kennis nemen van de dotatie aan de hulpverleningszone Midwest 

Beslissing overeenkomstig artikel 68, §2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. 

Beslissingen 

AFVAL 

5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 12 
december 2016 van IVIO 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

PATRIMONIUM 

6.  Goedkeuren van een akte overdracht van onroerende goederen 

Beslissing overeenkomstig artikel 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van de beginselverklaring inzake de neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs 
te Ingelmunster 

Beslissing overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

IT 

8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 9 
december 2016 van Cipal DV 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

SOCIALE ZAKEN 

9.  Aanwijzen van een vertegenwoordiger namens de gemeente in de vzw PWA Ingelmunster na 
ontslag van een titularis 

Beslissing overeenkomstig artikel 35, §2 – 2° van het Gemeentedecreet. 

  



VEILIGHEID 

10.  Verlenen van advies met betrekking tot het ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 
korps inzake brandbeveiliging voor de jaren 2013 en 2014 

Advies overeenkomstig de wet betreffende de civiele bescherming. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

11.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 22 
december 2016 van de WVI 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  Goedkeuren van de dotatie aan de politiezone MIDOW 

Beslissing overeenkomstig de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. 

13.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 9 
december 2016 van Figga 

Beslissing overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking. 

VOLKSGEZONDHEID 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert raadslid, bij brief van 23 november 
2016 met betrekking tot de actie 'Tournée Minérale' 

Het betreft een vraag over deelname van de gemeente Ingelmunster aan de actie ‘Tournée Minérale’. 

De gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
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