
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 15 mei 2006 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 mei 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   Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Franky 
Demaeght als gemeenteraadslid 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   Figga – Gewone algemene vergadering van 16 juni 2006 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    3   Formatie van het gemeentepersoneel – aanpassing van de beslissing van de 
gemeenteraad van 24 januari 2006 
    4   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassing van de beslissing van 
de gemeenteraad van 24 januari 2006 
    5   Formatie van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband ter uitvoering van 
de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden– vaststelling wijziging 

BRANDWEER 

    6   Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2000 – gemeenterekeningen 1999 

LEEFMILIEU 

    7   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten 

OCMW 

    8   Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2004 door de heer 
Gouverneur 



  

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    9   Figga – Gewone algemene vergadering van 16 juni 2006 – aanduiding 
vertegenwoordiger 

ONDERWIJS 

   10   Bekrachtiging van de vervangingen in de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd” 
en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”  
   11   Verlenen van verminderde prestaties aan een vastbenoemde onderwijzeres bij de 
gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 september 2006 
   12   Bekrachtiging besluit van 21 april 2006 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende goedkeuring volledige werkhervatting van een onderwijzer ASV in 
deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ vanaf 1 september 2006 
   13   Goedkeuring verlenging afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) met een 
maximum prestaties van 4/5-opdracht aan een vast benoemde logopediste bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 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, 19 mei 2006 

Telefoon: 051/337410 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 23 mei 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 23 mei 2006. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 15 mei 
2006 

Aanleg joggingpad in boomschors rond het sportterrein in combinatie met een fitnessparcours 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
17 mei 2006 

Gemeentelijk actieplan ter vermindering van te hoge fijnstof-concentraties 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


