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Zitting Gemeenteraad 

van 22 maart 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 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
    2   Formatie van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijziging 
    3   Openverklaring van de betrekking van jeugd- en cultuurconsulent via aanwerving bij 
het gemeentebestuur van Ingelmunster 
    4   Openverklaring van volgende betrekkingen via bevordering bij het gemeentebestuur 
van Ingelmunster 
 - Deskundige Netwerk- en IT-beheer 
 - Deskundige Preventie 
 - Deskundige Werkleiding 
 - Administratief medewerker Dienst Grondgebied/Cel RO 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 26 maart 
2005 n.a.v. de Brigandsloop op gesloten omloop voor alle categorieën 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 23 april 
2005 n.a.v. de ‘Oerfuif’ van de KLJ van Ingelmunster 
    7   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
30 april 2005 n.a.v. de fuif ‘Beach Party’ van de Scouts van Ingelmunster 



HUISVESTING 

 
    8   Opzegging van de overeenkomst met het Vlaams Gewest inzake het beheer van de 
inventaris ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen 
    9   Verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt 
- Goedkeuring 

OPENBARE WERKEN 

 
   10   Verkeerstechnische maatregelen in de 11 Julisingel, Nieuwstraat en Weststraat 
Lot 1: Infrastructuurwerken – Goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze van 
gunnen 
   11   Verkeerstechnische maatregelen in de 11 Julisingel, Nieuwstraat en Weststraat 
Lot 2: Signalisatiewerken – Goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze van 
gunnen 
   12   Bouwen sporthal, lot 1: Ruwbouw – goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden 
en wijze van gunnen 
   13   Bouwen sporthal, lot 2: Centrale verwarming - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 
   14   Bouwen sporthal, lot 3: Elektriciteit - goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden 
en wijze van gunnen 
   15   Bouwen sporthal, lot 4: Sanitair - goedkeuring ontwerp, aannemingsvoorwaarden en 
wijze van gunnen 
   16   Bouwen sporthal, lot 5: Speciale sportinrichtingen - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 
   17   Bouwen kunstacademie/polyvalente zaal jeugd - goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

LEEFMILIEU 

 
   18   Goedkeuring ontwerp milieujaarprogramma 2005 – luik rapportering 2004 

JEUGD 

 
   19   Goedkeuring jaarplan 2005 

BESLOTEN ZITTING 

 

ONDERWIJS 

 
   20   Correctie tekst gemeenteraadsbesluiten dd. 16 september 2003, houdende 
aanstelling van een tijdelijke onderwijzeres ASV met 9/22 lesuren prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school De Zon voor het schooljaar 2003-2004, ingevolge de TADD-
regelgeving 

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 22 maart 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 22 maart 2005. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 16 
februari 2005 
Voorstel om ouderen en hulpbehoevenden te helpen bij het wegbrengen van oude spullen naar het 
containerpark. 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 15 
maart 2005 
Ontbreken van een schriftelijke uitnodiging voor de raadsleden naar de receptie voor de nieuwe 
inwoners. 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 16 
maart 2005 
Evaluatie van het gebruik van de gemeentelijke reclameschermen. 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 




