
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 16 juni 2008 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 juni 2008 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, 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   Verkiezing van 1 raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ingevolge het 
ontslag van de heer Koen Geldof, zonder opvolgers 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   Gaselwest – Algemene vergadering van 27 juni 2008- kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    3   Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’ 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    4   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 
    5   Organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling wijziging 

POLITIE 

    6   Aanvulling bij het politiereglement voor het park en de vijver domein ter hoogte van 
de Serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor het 
dienstjaar 2007 
    8   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2007 
    9   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2008 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   10   Goedkeuring akte van overdracht zonder beding van prijs van gronden gelegen in de 
Vierbundermolen met het oog op de opname ervan in het openbaar domein 
   11   Goedkeuring akten van overdracht zonder beding van prijs van gronden, gelegen 
nabij de Bollewerpstraat met het oog op de opname ervan in het openbaar domein 



  

   12   Overdracht en verkoop van elektriciteits- en gasnetten in verkavelingen 

OPENBARE WERKEN 

   13   Herinrichting van het centrum – stand van zaken 

LEEFMILIEU 

   14   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten, compostbakken en wormenbakken 

BIBLIOTHEEK 

   15   Aanpassing dienstreglement 

BESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   16   Aanstelling waarnemend financieel beheerder/gemeenteontvanger – bekrachtiging 
van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 mei 2008 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 19 juni 2008 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 24 juni 2008 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Overeenkomstig art. 22, laatste alinea van het Gemeentedecreet geven wij hierbij mededeling van 
bijkomende punten op de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 juni 2008. 

 
OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail van 
23 mei 2008 

Inrichten kleuteronderwijs 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 13 
juni 2008 

Speelterrein Vierbunderwijk 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2008 

Motorvriendelijke gemeente 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2008 

Criminaliteit in de politiezone Midow 

 
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2008 

Bevraging politiezone Midow 

 
        Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2008 

Energie-armen 

 



  

        Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 16 
juni 2008 

Grond-en regenwatergebruik 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 16 
juni 2008 

Verkeersspiegel Onze-Lieve-Vrouwstraat 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
18 juni 2008 

Grondverwerking op de gemeentelijke werkplaats 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2008 

Organiseren van grote en kleine evenementen 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 18 juni 2008 

Voetpaden aan rotondes op gewestwegen 

 
Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


