
PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 18 juni 2007 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 26 juni 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 
 

ALGEMEEN 

    1   Erkenning gemeentelijke adviesorganen 

POLITIE 

    2   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Hinnebilkstraat 
    3   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bollewerpstraat 

BRANDWEER 

    4   Openverklaring van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, te begeven bij bevordering 

FINANCIËN 

    5   Machtiging tot verkoop van aandelen Suez door Figga – bekrachtiging van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2007 
    6   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger 4de kwartaal 2006 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor het 
dienstjaar 2006 
    8   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2006 
    9   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2007 

  



STEDENBOUW 

   10   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling 

OPENBARE WERKEN 

   11   Vernieuwen voetpaden Hoevewijk – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
   12   Overkapping gemeenteloods – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

LOKALE EONOMIE 

   13   Bekrachtiging streekpact Regio Midden-West-Vlaanderen 

ONDERWIJS 

   14   Goedkeuring van het reglement inzake modaliteiten van aanvraag en toekenning van 
verlofstelsels voor de Gemeentelijke Lagere School De Wingerd en de Gemeentelijke BLO-
school De Zon 

CULTUUR 

   15   Toetreding tot erfgoedvereniging “TERF” in het kader van het erfgoedconvenant 

BESLOTEN ZITTING 
 

BRANDWEER 

   16   Benoeming van een kandidaat-brandweerman tot effectief brandweerman bij het 
gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 juli 2007 
   17   Aanvaarding ontslag als officier-dienstchef bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps met ingang van 1 juli 2007 

ONDERWIJS 

   18   Goedkeuring deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ van een onderwijzeres bij de 
Gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 2007 tot en met 31 
augustus 2017 
   19   Aanvaarding eervol ontslag van een schooldirecteur bij de gemeentelijke BLO-school 
“De Zon” met ingang van 1 maart 2008 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 
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