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Bijeen in openbare zitting 

 

ALGEMEEN 

 
1       Gemeenteraad – Goedkeuring aanpassingen aan het huishoudelijk reglement 

De Raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder art. 21; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2007 houdende 
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gewijzigd bij beslissing van 20 
november 2007, 31 augustus 2009 en 25 mei 2010; 

Overwegende dat met de oppensioenstelling van de heer Jean-Pierre Gruyaert, 
verantwoordelijk voor de aan huis bezorging van de oproeping van de gemeenteraad, moet 
uitgekeken worden naar een aanpassing van de werkwijze, aangezien het college ervoor opteert af 
te stappen van het ten huize bezorgen van de oproeping; 

Overwegende dat voor de aanpassing van de wijze waarop de oproeping voor de 
gemeenteraad aan de raadsleden wordt bezorgd het huishoudelijk reglement dient te worden 
aangepast; 

Gelet op het voorstel van wijziging; 

Overwegende dat, na goedkeuring van de wijziging, een gecoördineerde versie 
opgemaakt wordt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Artikel 1, § 1 wordt vervangen als volgt: 

§ 1. - De oproeping voor de gemeenteraad gebeurt per post. 



 

 

De oproeping voor de gemeenteraad gebeurt ook per elektronische post. Daartoe wordt 
het mailadres aan het gemeentebestuur meegedeeld. 

De punten die door de raadsleden aan de agenda worden toegevoegd, overeenkomstig § 
4 van dit artikel, worden op een gelijkaardige manier als de oproeping aan de raadsleden 
bezorgd. 

artikel 2: Het gewijzigd reglement treedt in voege vanaf heden. 
 

Namens de Gemeenteraad, 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Yves Vercruysse 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 08 juni 2011 
 

 
 

 

 

 
 
 


