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Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 december 2004 

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 graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    2   Bekrachtiging besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 30 november 2004 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 10 
december en zaterdag 11 december 2004 n.a.v. de kersthappening 

BRANDWEER 

 
    3   Aanpassing reglement van inwendige orde van het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps 
    4   Goedkeuring aanpassing grondreglement van het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps 

BELASTINGEN 

 
    5   Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein 
    6   Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en achtergelaten 
op daartoe niet voorziene plaatsen voor een termijn eindigend op 31 december 2006 
    7   Goedkeuring retributiereglement voor het openen van grafkelders voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006 
    8   Goedkeuring belastingsreglement op de ontgravingen voor een termijn eindigend op 
31 december 2006 



  

    9   Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve stukken voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006 
   10   Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten voor een 
termijn eindigend op 31 december 2006 
   11   Goedkeuring belastingsverordening op de aanvragen en afhandeling voor de 
milieuvergunningen voor de termijn van 1 januari 2005 – 31 december 2006 
   12   Goedkeuring belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 
voor een termijn eindigend op 31 december 2006 
   13   Retributie ter vergelding van door de brandweerdienst verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming en andere hulpverleningen – Vaststelling tarieven voor een termijn 
eindigend op 31 december 2006 
   14   Goedkeuring belasting plaatsrecht op de markt voor een termijn van twee jaar 
eindigend op 31 december 2006 
   15   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2005 
   16   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2005 
   17   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2005 
   18   Goedkeuring algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2005 

BEGROTING 

 
   19   Vaststelling voorlopige twaalfden voor de begroting 2005 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
   20   Beslissing tot het verkopen van restgrond, gelegen langs de Oliekouter 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   21   Opheffing van artikel 9 van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van 
huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de 
afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen 
   22   Goedkeuren contract WVI – opmaken bijzonder plan van aanleg Molenhoek 
   23   Opmaak BPA Gentstraat-Oost – Goedkeuren ontwerp-contract en wijze van gunnen 

STEDENBOUW 

 
   24   Gaselwest – Goedkeuren overeenkomst met betrekking tot de toepassing van 
reglementering inzake verkavelingen en groepsbouw 

OPENBARE WERKEN 

 
   25   Overkoppelen huisaansluitingen Rozestraat – goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

JEUGD 

 
   26   Evaluatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang, periode 2001-2004 

BESLOTEN ZITTING 

ONDERWIJS 

 
   27   Regularisatie aanstelling van logopediste met 9/30 lestijden prestatie bij de 
gemeentelijke BLO-school met ingang van 1 september 2003 tot einde schooljaar 2003-
2004 
   28   Correctie tekst gemeenteraadsbesluiten dd. 16 september 2003 en 21 september 
2004, houdende aanstelling van een tijdelijke onderwijzeres ASV met respectievelijk 13/22 



  

en 22/22 lesuren prestaties bij de gemeentelijke BLO-school De Zon voor de schooljaren 
2003-2004 en 2004-2005, ingevolge de TADD-regelgeving 
   29   Correctie tekst gemeenteraadsbesluiten dd. 16 september 2003 en 21 september 
2004, houdende aanstelling van een tijdelijke onderwijzeres ASV met 9/22 lesuren 
prestaties bij de gemeentelijke BLO-school De Zon voor de schooljaren 2003-2004 en 2004-
2005, ingevolge de TADD-regelgeving 
   30   Voorlopige aanstelling van een onderwijzeres met 24 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke lagere school De Wingerd, met ingang van 22 november 2004 tot en met 10 
december 2004 
   31   Voorlopige aanstelling van een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding met 6 
lestijden prestaties bij de gemeentelijke lagere school De Wingerd, met ingang van 23 
november 2004 tot en met 10 december 2004 
   32   Voorlopige aanstelling van een bijzondere leermeester algemene en sociale vorming, 
specialiteit lichamelijke opvoeding met 3 lestijden prestaties bij de gemeentelijke BLO-
school De Zon, met ingang van 23 november 2004 tot en met 10 december 2004 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  
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Zitting Gemeenteraad 

van 21 december 2004 

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 december 2004. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Steven Bourgeois, raadslid, bij brief van 14 
december 2004 

Besparingen door het Vlaamse gewest in het jeugdwerkbeleid van de gemeenten. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij brief van 15 
december 2004 

Vervuiling in de gemeentelijke Beukendreef. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 15 
december 2004 

Allerhande milieuaangelegenheden. 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 
 
 
 




