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Zitting Gemeenteraad 

van 25 oktober 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   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2005- 
kennisname agenda, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
goedkeuring van de statutenwijziging 

KERKBESTUREN 

    3   Advies begrotingswijziging nr. 3 – 2005 van de kerkfabriek St. Amand 

BEGRAAFPLAATSEN 

    4   Aanpassing politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 29 , 
zondag 30 en maandag 31 oktober 2005, dinsdag 1 en woensdag 2 november 2005 n.a.v. 
Allerheiligen 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op donderdag 8, 
vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2005 n.a.v. de kersthappening 

FINANCIËN 

    7   Openbaar ruilbod van Suez op Electrabel 



  

BEGROTING 

    8   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2005 
 
BESLOTEN ZITTING 
 

BRANDWEER 

    9   Bevordering van één sergeant tot eerste sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 oktober 2005 
   10   Bevordering van één korporaal tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 oktober 2005 
   11   Bevordering van twee brandweermannen tot korporaal bij de gemeentelijke vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 oktober 2005 

ONDERWIJS 

   12   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 
september 2005, houdende aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 11/22 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 9 september 
2005 tot en met 23 september 2005, ter vervanging van een waarnemend schooldirecteur 
in ziekteverlof 
   13   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 
september 2005, houdende aanstelling van een onderwijzer ASV met 11/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 9 september 2005 tot 
en met 23 september 2005, ter vervanging van een onderwijzeres ASV in ziekteverlof 
   14   Bekrachtiging besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 
september 2005, houdende aanstelling van een onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 9 september 2005 tot 
en met 23 september 2005, ter vervanging van een onderwijzer ASV, aangesteld als 
waarnemend directeur met 11/22 lestijden prestaties en aangesteld als onderwijzer ASV 
met 11/22 lestijden prestaties 
   15   Bekrachtiging besluit van 7 oktober 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende verlenging aanstelling van een onderwijzeres met 22/22 lestijden 
prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzeres 
ASV, tijdelijk aangesteld als waarnemend schooldirecteur met 11/22 prestaties, met ingang 
van 3 oktober 2005 tot en met 30 oktober 2005 
   16   Bekrachtiging besluit van 7 oktober 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende verlenging aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 
11/22 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van 
een schooldirecteur in ziekteverlof, met ingang van 3 oktober 2005 tot en met 30 oktober 
2005 
   17   Bekrachtiging besluit van 7 oktober 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende verlenging aanstelling van een waarnemend schooldirecteur met 
11/22 lestijden prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van 
een schooldirecteur in ziekteverlof, met ingang van 3 oktober 2005 tot en met 30 oktober 
2005 
   18   Bekrachtiging besluit van 7 oktober 2005 van het College van Burgemeester en 
Schepenen, houdende aanstelling van een onderwijzeres met 22/22 lestijden prestaties bij 
de Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”, ter vervanging van een onderwijzer in 
ziekteverlof, met ingang van 26 september 2005 tot en met 31 oktober 2005 

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 oktober 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 oktober 2005. 
 
 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 18 
oktober 2005 

Waterbekken Duikerstraat en erosieproblematiek Heirweg Zuid 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 19 
oktober 2005 

Parkeerproblemen Izegemstraat (tussen Vierbunderstraat en grens met Izegem) 

 
        Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 19 
oktober 2005 

Vraag tot toelichting met betrekking tot het gemeentelijk feestcomité 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


