
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 17 september 2007 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 september 2007 

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 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    1   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging – aanpassing beslissing 
van 15 mei 2007 na schorsing 
    2   Organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling na wijziging - handhaving 
van de beslissing van 15 mei 2007 na schorsing 
    3   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijzigingen – deel 1 
- aanpassing beslissing van 15 mei 2007 na schorsing 
    4   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijzigingen – deel 2 
- aanpassing beslissing van 15 mei 2007 na schorsing 
    5   Diensthoofd Vrije Tijd - openverklaring van de voltijdse functie bij bevordering 

BRANDWEER 

    6   Openverklaring van de functie van commandant/bevelvoerder bij het gemeentelijk 
vrijwillig brandweerkorps, te begeven bij bevordering 

FINANCIËN 

    7   Vaststellen van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door 
de financieel beheerder, zoals bedoeld in artikel 160, §2 van het Gemeentedecreet 
    8   Rapport van de gemeentesecretaris met betrekking tot de organisatie en de werking 
van het interne controle systeem 

BELASTINGEN 

    9   Belasting op de tweede verblijven – dienstjaar 2007 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   10   Annulering verkoop van de oude pastorij, Kortrijkstraat 2 te Ingelmunster 



  

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

   11   Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op 
het openbaar domein 
   12   Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen te 
Ingelmunster 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   13   Voorlopige vaststelling RUP Bruggestraat 

OCMW 

   14   Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2005 door de heer 
Gouverneur 
   15   Kennisname van de jaarrekening van het OCMW voor het boekjaar 2006 

GEZIN 

   16   Lokaal Overleg Kinderopvang – goedkeuring statuten 

ONDERWIJS 

   17   Vaststelling lokale verlofdagen voor het schooljaar 2007-2008 voor de Gemeentelijke 
Lagere School De Wingerd en de Gemeentelijke BLO-school De Zon 
   18   Goedkeuring lestijdenpakket voor het schooljaar 2007-2008 voor de Gemeentelijke 
Lagere School De Wingerd en de Gemeentelijke BLO-school De Zon 

EXTERNE BETREKKINGEN 

   19   PRICE – kennisgeving projectvoorstel in het kader van het Interreg IVB-programma 

BESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

   20   Aanstelling waarnemend financieel beheerder/gemeenteontvanger – bekrachtiging 
van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 juli 2007 
   21   Aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris en een waarnemend financieel 
beheerder/gemeenteontvanger bij korte afwezigheid of verhindering van de titularis 

BRANDWEER 

   22   Ontslag van ambtswege van een stagair-brandweerman bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 oktober 2007 

CULTUUR 

   23   TERF - Aanduiding afgevaardigden voor de raad van bestuur 

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, 20 september 2007 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 september 2007 

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 25 september 2007. 
 
OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Veldkanonnen 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Diefstallenplaag 

 
        Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Beheer rioleringen door gemeenten 

 
        Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Rentetoelage 

 
        Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Aansluiting op het rioleringsnetwerk 

 
        Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Aanbrengen verkeersspiegel 



  

 
        Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Papierophaling 

 
        Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Verwarming 

 
        Bijkomend punt 10 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 september 2007 

Geluidsbandopname van raadszittingen 

 
        Bijkomend punt 11 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 september 2007 

Statistieken FOD Binnenlandse Zaken 

 
        Bijkomend punt 12 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
14 september 2007 

Politiecontroles 

 
        Bijkomend punt 13 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
15 september 2007 

Voetbalveld voor duiveltjes en pluimpjes 

 
        Bijkomend punt 14 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
19 september 2007 

Werken Meulebekestraat 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij mail van 19 
september 2007 

Heraanleg N357 - Oostrozebekestraat 

 

BESLOTEN ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 9 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 14 
september 2007 

Jury bij aanwervingsexamens 

 
Met de meeste hoogachting, 



  

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


