
PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 12 mei 2005 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 mei 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 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   Figga –Algemene vergadering van 24 juni 2005 – kennisname agenda en vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger 

KERKBESTUREN 

    3   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies rekening 2004 
    4   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies eindrekening 
    5   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2004 
    6   Advies begrotingswijziging nr. 1 – 2005 van de kerkfabriek St. Amand 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 april 2005 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht”  
    8   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op zondag 29 mei 2005 naar 
aanleiding van de jaarlijkse vinkenzetting “Grote Prijs Devolder” te Ingelmunster 
    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 
16 juni 2005 naar aanleiding van een barbecue in de Olmenstraat 
   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 15 juli 
2005 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 



PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   11   Goedkeuring aankoop van een perceel grond met het oog op de realisatie van de 
waterbeheersingswerken omgeving Heirweg-Zuid – 2de fase jegens de familie Maes 

MOBILITEIT 

   12   Afbakening zone 30 ter hoogte van de H. Hart-school - advies 

OCMW 

   13   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2006 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 
   14   Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2003 door de heer 
Gouverneur 

ONDERWIJS 

   15   Goedkeuring van de vorming van een scholengemeenschap voor de schooljaren 2005-
2011 

CULTUUR 

   16   Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds - 
aanpassing 

JEUGD 

   17   Beleidsplan kinderopvang 2005-2007 

BESLOTEN ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   18   Figga – Algemene vergadering van 24 juni 2005 – aanduiding vertegenwoordiger 

BRANDWEER 

   19   Bevordering tot onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps 

ONDERWIJS 

   20   Verlenen van verminderde prestaties aan een vastbenoemde onderwijzeres bij de 
gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 september 2005 
   21   Bekrachtiging besluit van het Schepencollege van 22 april 2005 houdende aanstelling 
van een voorlopige onderwijzeres bij de gemeentelijke BLO-school, met 3 lestijden 
prestaties met ingang van 11 april 2005 tot en met 30 juni 2005 ter vervanging van een 
vast benoemde bijzondere leermeesteres ASV Spec. LO, werkonbekwaam wegens ziekte 
   22   Bekrachtiging besluit van het Schepencollege van 22 april 2005 houdende aanstelling 
van een tijdelijke onderwijzeres bij de gemeentelijke lagere school “De Wingerd”, met 6 
lestijden prestaties met ingang van 11 april 2005 tot en met 30 juni 2005, ter vervanging 
van een regentes LO, werkonbekwaam wegens ziekte 
   23   Bekrachtiging besluit van het Schepencollege van 22 april 2005 houdende aanstelling 
van een tijdelijke onderwijzeres bij de gemeentelijke lagere school “De Wingerd”, met 24 
lestijden prestaties met ingang van 14 maart 2005 tot en met 26 juni 2005, ter vervanging 
van een titularis in zwangerschapsverlof 

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 mei 2005 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 mei 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 24 mei 2005. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 16 mei 
2005 

Contactavond middelgrote bedrijven van 12 mei 2005 – evaluatie van genoemde activiteit 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


