
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 9 december 2005 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 december 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 
 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

    2   Principe-beslissing – straatnaamgeving verkaveling NV Immotel en NV Vlasimmo 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Goedkeuring verhoging maaltijdcheques 

POLITIE 

    4   Goedkeuring algemeen politiereglement 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    5   Bekrachtiging van het besluit van de heer Burgemeester van 1 december 2005 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 1 
december 2005 tot 9 januari 2006 naar aanleiding van de plaatsing van kerstverlichting 
door de FAMI 

FINANCIËN 

    6   Leningenprogramma voor het dienstjaar 2005 – vaststelling van de voorwaarden 
voor de opdracht, raming en keuze van de procedure 
    7   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2006 
    8   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2006 
    9   Goedkeuring algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2006 
   10   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2006 



  

BEGROTING 

   11   Goedkeuring begrotingswijziging 3 - dienstjaar 2005 
   12   Vaststelling voorlopige twaalfden voor de begroting 2006 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   13   Kennisname van de landschapsstudie Kanaal Roeselare-Leie in het kader van het 
Europees programma Interreg IIIB ‘Canal Link’ en van de intentieverklaring 

LEEFMILIEU 

   14   Vaststelling van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005-2007 

SOCIALE ZAKEN 

   15   Goedkeuring stappenplan in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan 

OCMW 

   16   Kennisgeving wijziging van het exploitatiebudget en het investeringsbudget van het 
OCMW voor het dienstjaar 2005 

ONDERWIJS 

   17   Goedkeuring convenant van de korte vervangingen in het onderwijs 
   18   G8 – goedkeuring huishoudelijk reglement van het medezeggenschapscollege 

JEUGD 

   19   Jeugdwerkbeleid – Goedkeuring werkingsverslag 2004 

BESLOTEN ZITTING 
 

BRANDWEER 

   20   Aanvaarding ontslag als brandweer-aalmoezenier bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 januari 2006 

ONDERWIJS 

   21   Bekrachtiging besluit van 25 november 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende verlenging aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 
11/22 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van 
een waarnemend schooldirecteur in ziekteverlof, met ingang van 23 november 2005 tot en 
met 25 november 2005 
   22   Bekrachtiging besluit van 25 november 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende aanstelling van een onderwijzeres met 11/22 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke BLO-School “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzeres met 11/22 
lestijden prestaties tijdelijk aangesteld als fulltime waarnemend schooldirecteur, met 
ingang van 23 november 2005 tot en met 25 november 2005 

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, 15 december 2005 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 december 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 december 2005. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 14 
december 2005 

Vraag tot een definitieve uitvoering van bepaalde straatmarkeringen volgens het verkeersreglement. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 14 
december 2005 

Vraag naar het plaatsen van een veiligheidsspiegel op het kruispunt Izegemstraat-Ketenstraat aan de 
kant van de Kleine Izegemstraat. 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


