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Zitting Gemeenteraad 

van 24 januari 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 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Principebeslissing inzake de oprichting van RIO-West 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    2   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 
    3   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring van de wijzigingen 

HUISVESTING 

    4   Verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt 
– Goedkeuring voor het dienstjaar 2006 

OPENBARE WERKEN 

    5   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling WVI, P. Deconinckstraat te Ingelmunster 

BESLOTEN ZITTING 
 

ONDERWIJS 

    6   Bekrachtiging besluit van 16 december 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV bij de Gemeentelijke BLO-
school “De Zon”, met 22/22 lestijden prestaties, ter vervanging van een onderwijzeres ASV 
in ziekteverlof, met ingang van 12 december 2005 tot en met 23 december 2005 
    7   Bekrachtiging besluit van 23 december 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen houdende goedkeuring 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 
    8   Benoeming van een onderwijzeres met 1 lesuur GOK-prestaties bij de Gemeentelijke 
lagere School “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2006 



  

    9   Benoeming van een onderwijzer met 5 lesuur GOK prestaties bij de Gemeentelijke 
lagere School “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2006 
   10   Benoeming van een onderwijzer met 19 lesuren prestaties bij de Gemeentelijke 
lagere School “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2006 
   11   Benoeming van een onderwijzer met 6 lesuren prestaties bij de Gemeentelijke lagere 
School “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2006 
   12   Benoeming onderwijzer met 8/36 lesuren zorg prestaties bij de Gemeentelijke lagere 
School “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2006 

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 24 januari 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 24 januari 2006. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 11 
januari 2006 

Verzoek tot het inrichten van 2 bewegwijzerde wandeltochten in het centrum en in het buitengebied 
van de gemeente. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 16 
januari 2006 

Voorstel tot geven van steun aan het Rode Kruis om tenten te kopen voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Pakistan. 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 18 
januari 2006 

Verkeerssituatie in de Krekelstraat – vraag naar verkeersvertragende maatregelen. 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 18 
januari 2006 

Vraag naar het plaatsen van zichtverbeterende spiegels op de kruispunten Krekelstraat-
Lenteakkerstraat en Zwingelaarsstraat-Gentstraat. 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 



  

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


