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Zitting Gemeenteraad 

van 25 januari 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 graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    2   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 17 december 2004 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Bollewerpstraat te Ingelmunster op 
maandag 20 december en dinsdag 21 december 2004 

FINANCIËN 

 
    3   Deelname aan de kapitaalverhoging Publigas via Figga 
    4   Waarborgverlening financiering participatie Publigas 

BEGROTING 

 
    5   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor het 
dienstjaar 2003 
    6   Goedkeuring van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2005, het meerjarenplan, 
de beleidsnota en de toegevoegde energienota 
    7   Toekennen van gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2005 



BEGROTING - DELEGATIE 

 
    8   Goedkeuring overdracht van bevoegdheden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, overeenkomstig artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, voor het dienstjaar 
2005 
    9   Goedkeuring verschillende leveringen, werken en diensten voor het dienstjaar 2005 - 
Goedkeuring aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

PATRIMONIUM 

 
   10   Concessie-overeenkomst Kanaalstraat 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   11   Advies gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oostrozebeke 

HUISVESTING 

 
   12   Goedkeuring aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen 
met een handicap 
   13   Goedkeuring verbeteringspremie voor woningen 

OPENBARE WERKEN 

 
   14   Gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen 

VERKEER 

 
   15   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat, 
Nieuwstraat en Doelstraat 

LOKALE ECONOMIE 

 
   16   Goedkeuring premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en 
handelshuizen 

OCMW 

 
   17   Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2005-2007 en kennisname van 
het budget betreffende het boekjaar 2005 van het OCMW 

ONDERWIJS 

 
   18   Princiepsbeslissing tot het oprichten van een schoolraad voor de gemeentelijke 
basisscholen ‘de Wingerd’ en ‘de Zon’ 
   19   Vaststellen van het aantal mandaten per geleding in de schoolraad 
   20   Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het personeel 
   21   Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van de ouders 

SPORT 

 
   22   Regionaal Sportoverleg (RSO) – aktename jaarverslag 2004 en jaarprogramma 2005 

JEUGD 

 
   23   Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 



BESLOTEN ZITTING 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
   24   Benoeming in vast verband van een technisch assistent – magazijnier (D1-D3) bij het 
gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 1 februari 2005 

BRANDWEER 

 
   25   Aanvaarding eervol ontslag bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en 
toekenning van de eretitel 
   26   Aanvaarding eervol ontslag bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps en 
toekenning van de eretitel 

ONDERWIJS 

 
   27   Benoeming als onderwijzeres met 1 lesuur GOK-prestaties bij de gemeentelijke 
lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2005 

BIBLIOTHEEK 

 
   28   Vervanging lid beheerraad openbare bibliotheek 

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 25 januari 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 25 januari 2005. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 15 
december 2004 
Verkeerssituatie kruispunt Gentstraat-Ringlaan en ongevallenstatistiek N50/N50d. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Geert Verstraete, raadslid, bij brief van 31 
december 2004 
Gemeentelijke ondersteuning van Zuid-Oost Azië. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 18 
januari 2005 
Werking GECORO in 2004. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 19 
januari 2005 
Milieu- en natuurbeleidsplanning. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 19 
januari 2005 
Duurzaam lokaal milieubeleid met hulp van milieubewegingen. 



 

 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 19 
januari 2005 
Relatie met de gemeentelijke adviesraad voor milieu- en natuur. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 19 
januari 2005 
Motie tot verzet tegen de sluiting van het station van Ingelmunster. 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 19 
januari 2005 
Systematisch uitnodigen van gemeenteraadsleden naar recepties en andere feestelijkheden uitgaande 
van de gemeente. 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 

 
 


