
PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 12 september 2005 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 september 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 

 

KERKBESTUREN 

    1   Advies begroting 2006 van de kerkfabriek St. Amand 
    2   Advies begroting 2006 van de kerkfabriek O. L. Vrouw 

POLITIE 

    3   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 rond de scholen te 
Ingelmunster 
    4   Afbakening zone 30 ter hoogte van de Vrije Basisschool St.-Jozef - advies 
    5   Afbakening zone 30 ter hoogte van de Vrije Basisschool De Zon - advies 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    6   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005 houdende 
vaststelling van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 1, 2 en 3 juli 2005 
n.a.v. het wijkfeest op de "Grote Vierbunderwijk”  
    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster, Beukendreef, op 
zondag 03 juli 2005 n.a.v. het fietsfeest 
    8   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 23 juli 2005 
n.a.v. de KLJ fuif FARm WEST 
    9   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 2 augustus 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf donderdag 
04 augustus 2005 tot en met zondag 07 augustus 2005 n.a.v. de Kriekefeesten 



   10   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
13 augustus 2005 en zondag 14 augustus 2005 n.a.v. de Mennefeesten in de Zwanestraat 
   11   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van ** augustus 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
zaterdag 27 augustus 2005 n.a.v. de wielerwedstrijd op open omloop ‘Trofee van 
Ingelmunster - Memorial Eugeen Grijspeert’ 
   12   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 4 augustus 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
vrijdag 9 september 2005 n.a.v. een stratenloop ingericht door ‘Aviflora’ 
   13   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
24 september 2005 n.a.v. de braderie 
   14   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 
25 september 2005 n.a.v. de jaarlijkse kermis en de kontrabasfeesten 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   15   Goedkeuring verkoop van het afgeschafte gedeelte van buurtweg nr. 26, Elsstraat 
genaamd, tussen N50d en N50 

STEDENBOUW 

   16   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Heidebloemstraat z/n 

ONDERWIJS 

   17   Goedkeuring lestijdenpakket voor het schooljaar 2005-2006 voor de Gemeentelijke 
Lagere School “De Wingerd” en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon 

BIBLIOTHEEK 

   18   Aanpassing dienstreglement openbare bibliotheek 

BESLOTEN ZITTING 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   19   Aanstelling van een jeugd- en cultuurconsulent in contractueel verband bij het 
gemeentebestuur 

ONDERWIJS 

   20   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 
augustus 2005 betreffende aanstelling van een onderwijzer ASV bij de Gemeentelijke BLO-
school “De Zon” in een tijdelijk andere opdracht met 22 lestijden prestaties, als onderwijzer 
bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd” met ingang van 1 september 2005 voor 
de duur van het schooljaar 2005-2006 
   21   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 mei 
2005 houdende goedkeuring van de deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ van een 
onderwijzer ASV bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   22   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 juli 
2005 houdende goedkeuring van het verlenen van afwezigheid voor verminderde prestaties 
van een vast benoemd logopediste bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang 
van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   23   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 
augustus, houdende reaffectatie van een onderwijzeres ASV met 9/22 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzer ASV in 
deeltijdse loopbaanonderbreking 50+, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van 
het schooljaar 2005-2006 
   24   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende goedkeuring ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van 
betrekking van een kinesitherapeute met 3 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-
school “De Zon”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-
2006 



  

   25   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 
augustus 2005 houdende goedkeuring ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van 
betrekking van een onderwijzeres ASV met 9 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-
school “De Zon”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-
2006 
   26   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzeres ASV met 9 lestijden 
prestaties ter vervanging van een onderwijzer ASV tijdelijk in een andere opdracht, bij de 
Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van 
het schooljaar 2005-2006 
   27   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzer ASV met 13 lestijden prestaties ter 
vervanging van een onderwijzer ASV in een tijdelijke andere opdracht bij de gemeentelijke 
BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 
2005-2006 
   28   Bekrachtiging  besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende aanstelling van een onderwijzer ASV met 2 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon” ter vervanging van een onderwijzer ASV in deeltijdse 
loopbaanonderbreking 50+, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het 
schooljaar 2005-2006 
   29   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende aanstelling van een ondewijzer ASV met 4 lestijden prestaties 
directievervanging Tivoli bij de gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 
september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   30   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzer ASV met 3 lestijden prestaties 
beleidsondersteuning Tivoli bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 
september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   31   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
26/08/2005, houdende aanstelling van een administratieve hulp HSO met 12/36 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De zon”, met ingang van 1 september 2005 
voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   32   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
26/08/2005, houdende aanstelling van een ICT-coördinator met 1/36 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De zon”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur 
van het schooljaar 2005-2006 
   33   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 3/24 lestijden prestaties 
Tivoli bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd” met ingang van 1 september 2005 
voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   34   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende aanstelling van een onderwijzeres met 12/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 voor de 
duur van het schooljaar 2005-2006 
   35   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 7/24 lestijden prestaties 
Tivoli bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 
voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   36   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 5/24 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd” ter vervanging van een onderwijzeres met 
4/5 prestaties, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-
2006 
   37   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzeres met 1/24 lestijden 
prestaties GOK bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 
september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   38   Bekrachtiging besluit van 26/08/2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzer met 19/24 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   39   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzer met 5/24 lestijden 
prestaties GOK bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 
september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 



  

   40   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een bijzondere leermeesteres 
Lichamelijke Opvoeding met 2/24 bijkomende lestijden prestaties bij de Gemeentelijke 
Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het 
schooljaar 2005-2006 
   41   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzer ASV bij de 
Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, tijdelijk in een andere opdracht, met 6/24 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   42   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een zorgcoördinator met 9/36 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   43   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzer ASV in de 
Scholengemeenschap G8 met 18/36 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School 
“De Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-
2006 
   44   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een ICT-coördinator met 4/36 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   45   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een zorgcoördinator met 1/36 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   46   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzeres met 12/24 lestijden 
prestaties Tivoli bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 
september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   47   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring reaffectatie van een onderwijzeres RKG met 2/24 
bijkomende lestijden prestaties RKG bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met 
ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   48   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
02/09/2005, houdende goedkeuring aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 
11 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een 
schooldirecteur in ziekteverlof van 1/09/2005 tot en met 2/10/2005 
   49   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
02/09/2005, houdende goedkeuring aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 
11 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een 
schooldirecteur in ziekteverlof van 1/09/2005 tot en met 2/10/2005 
   50   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
02/09/2005, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzeres met 11/22 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een 
onderwijzer ASV, tijdelijk aangesteld als waarnemend schooldirecteur met 11/22 lestijden 
prestaties met ingang van 1/09/2005 tot en met 2/10/2005 
   51   Bekrachtiging besluit van 2 september 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzeres met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzeres 
ASV, tijdelijk aangesteld als waarnemend schooldirecteur met 11/22 lestijden prestaties, 
met ingang van 1 september 2005 tot en met 2 oktober 2005 
   52   Bekrachtiging besluit van 26 augustus 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring aanstelling van een kinesitherapeute met 15/32 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een 
kinesitherapeute met 15/32 lestijden prestaties bedreigd door een beroepsziekte, met 
ingang van 1 september 2005 tot en met 8 januari 2006 
   53   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 
02/09/2005, houdende aanstelling van een administratieve hulp HSO met 23/36 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, met ingang van 1 september 
2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 
   54   Bekrachtiging besluit van 9 september 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring ontslag van een vastbenoemde onderwijzeres niet 



  

confessionele zedenleer met 2 lestijden prestaties bij de gemeentelijke Lagere School “De 
Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 
   55   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 
september 2005 houdende goedkeuring aanstelling van een onderwijzeres niet 
confessionele zedenleer voor 2 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke Lagere School “De 
Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 voor de duur van het schooljaar 2005-2006 

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, 20 september 2005 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 september 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 20 september 2005. 
 
 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden, bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar aanpassing van stoepranden op het marktplein in het kader van de toegankelijkheid voor 
andersvaliden 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden, bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar betere verkeersbeveiliging en vernieuwing signalisatie in de Kleine Izegemstraat 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar aanpassing van de voorrangsregeling in de Schoolstraat en Guido Gezellestraat 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden, bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar bijkomende signalisatie van de zone 50, bijv. geschilderd op het wegdek, op sommige 
toegangswegen naar het centrum, ter herinnering aan de autobestuurders, als hulp bij het voorkomen 
van verkeersboetes en ter bevordering van de veiligheid 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 



  

De Gemeentesecretaris, 

(get). ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 




