
PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 11 april 2005 

Telefoon: 051/311301 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 april 2005 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer u, overeenkomstig artikel 86 van de 
gemeentewet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 
  

OPENBARE ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   IVIO – Gewone algemene vergadering van 17 mei 2004 – kennisname agenda 
    2   WVI –Algemene vergadering van 20 mei 2005 – kennisname agenda en vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Goedkeuring arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel 
    4   Goedkeuring verhoging maaltijdcheques 
    5   Openverklaring van twee keer 8 uren (bibliotheek-assistent) via aanvullende 
benoeming in de bibliotheek bij het gemeentebestuur van Ingelmunster 

POLITIE 

    6   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat 
    7   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 11 Julisingel 
    8   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Elf Julisingel 
met de Bruggestraat en de Nieuwstraat met de Bruggestraat 
    9   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 rond de scholen te 
Ingelmunster 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

   10   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 6 april 2005 houdende 
vaststellen van een tijdelijk vekeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”  
   11   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van 
de jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”  



   12   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 
vrijdag 6 mei 2005 tot en met zondag 8 mei 2005 naar aanleiding van de “Labadoux 
feesten”  

BRANDWEER 

   13   Openverklaring van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering en vaststelling van de 
bevorderingsvoorwaarden tot onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps 
en vaststellen van de examenjury.  

LEEFMILIEU 

   14   Goedkeuring wijziging statuten en bekrachtiging wijziging van het huishoudelijk 
reglement van de gemeentelijke milieu- en natuurraad 
   15   Kennisgeving DuLo-waterplannen voor de deelbekkens Mandel en Devebeek 

BESLOTEN ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   16   IVIO – Gewone algemene vergadering van 17 mei 2004 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
   17   WVI – Algemene vergadering van 20 mei 2005 – aanduiding vertegenwoordiger 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   18   Aanvullende benoeming in vast verband van een bibliotheekassistent (C1 – C3) bij 
het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 1 mei 2005 
   19   Aanvullende benoeming in vast verband van een bibliotheekassistent (C1 – C3) bij 
het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 1 mei 2005 

SOCIALE ZAKEN 

   20   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap – vervanging van een lid van de Algemene 
Vergadering namens de minderheidsfracties 
   21   Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap – vervanging van een lid van de Algemene 
Vergadering namens de meerderheidsfractie 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 14 april 2005 

Telefoon: 051/311301 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 april 2005 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 97, laatste alinea van de gemeentewet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 19 april 2005. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 11 april 
2005 

Vraag tot betere en meer duidelijke communicatie bij de organisatie van zaterdagwedstrijden in het 
centrum. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 12 
april 2005 

Antwoord van Vlaams minister Kris Peeters op de schriftelijke parlementaire vraag over 
snelheidsaanpassing en verkeerslichten op de N50d. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 12 
april 2005 

Contactavond met de “grotere” bedrijven te Ingelmunster. 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 


