
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 14 februari 2006 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 februari 2006 

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 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    2   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
25 maart 2005 n.a.v. de ‘Brigandsloop’ op gesloten omloop voor alle categorieën 
    3   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
22 april 2006 n.a.v. de ‘Oerfuif’ van de KLJ van Ingelmunster 
    4   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
29 april 2006 n.a.v. de ‘Beach Party’ van de Scouts Ingelmunster, Verkenners 

VEILIGHEID 

    5   Plaatsen van rookmelders bij senioren en mindervaliden 

BRANDWEER 

    6   Aankoopprogramma 2006 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor het 
dienstjaar 2004 
    8   Goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006, het meerjarenplan, 
de beleidsnota en de toegevoegde energienota 
    9   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2006 

BEGROTING - DELEGATIE 

   10   Goedkeuring overdracht van bevoegdheden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, overeenkomstig artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, voor het dienstjaar 
2006 
   11   Goedkeuring verschillende leveringen, werken en diensten voor het dienstjaar 2006 - 
Goedkeuring aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 



  

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   12   Goedkeuring akte van vestiging van erfdienstbaarheid van overgang op onroerend 
goed op perceel Kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt in het kader van de verkoop van de pastorij 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

   13   Gebruiksreglement jeugd- en ontmoetingscentrum – goedkeuring wijzigingen 

OPENBARE WERKEN 

   14   Waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid / 3° fase zijweg Kortrijkstraat – 
Goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

LEEFMILIEU 

   15   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2006 – planning 2006 

OCMW 

   16   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2006-2008 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2006 van het OCMW 
   17   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2007 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 

BESLOTEN ZITTING 
 

ONDERWIJS 

   18   Intrekking besluit van 24 januari 2005 van de gemeenteraad houdende bekrachtiging 
van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 december 2005, 
houdende aanstelling van een logopediste met 3 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke 
BLO-school “De Zon”, met ingang van 9 januari 2006 voor de duur van het schooljaar 2005-
2006, ter vervanging van de 3 uren beleidsondersteuning uit Tivoli van een 
kinesitherapeute in bevallingsverlof met ingang van 9 januari 2006 
   19   Bekrachtiging besluit van 20 januari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 11/22 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 2 januari 
2006 tot einde ziekteverlof van de directeur, titularis 
   20   Bekrachtiging besluit van 20 januari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 11/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzer 
ASV tijdelijk aangesteld als waarnemend directeur met 11/22 prestaties, met ingang van 2 
januari 2006 tot einde ziekteverlof van de vervangen directeur, titularis 
   21   Bekrachtiging besluit van 20 januari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 11/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzer 
ASV tijdelijk aangesteld als waarnemend directeur met 11/22 lestijden prestaties, met 
ingang van 2 januari 2006 tot einde ziekteverlof van de vervangen directeur, titularis 
   22   Bekrachtiging besluit van 20 januari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 11/22 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 2 januari 
2006 tot einde ziekteverlof van de directeur, titularis 
   23   Bekrachtiging besluit van 3 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzeres 
ASV bedreigd door een beroepsziekte voor 22/22 lestijden prestaties, met ingang van 24 
december 2005 tot en met 30 juni 2006 
   24   Bekrachtiging besluit van 3 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een logopediste met 6 lestijden prestaties bij de 
Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een logopediste bedreigd door een 
beroepsziekte voor 6 lestijden prestaties, met ingang van 30 januari 2006 tot en met 30 
juni 2006 
   25   Bekrachtiging besluit van 3 februari 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een kinesitherapeute met 15/32 lestijden prestaties 
bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een kinesitherapeute in 
bevallingsverlof voor 15/32 lestijden prestaties, met ingang van 9 januari 2006 tot en met 
23 april 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 maart 2006 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 februari 2006 

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 21 februari 2006. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 14 
februari 2006 

Voorstel tot het invoeren van een ‘welkomcheque’ voor nieuwe inwoners 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 15 
februari 2006 

Voorstel om deel te nemen aan de ‘Nacht van de Duisternis’ op 4 maart 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


