
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 19 januari 2009 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 27 januari 2009 

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 
 

FINANCIËN 

1       Leningprogramma voor het dienstjaar 2008 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
2       Goedkeuring retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties, 
aanpassing van de beslissing van 16 december 2008 
3       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten 

OCMW 

4       Goedkeuring wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW voor 
het dienstjaar 2008 
5       Vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2009-2011 en kennisname van het 
budget betreffende het boekjaar 2009 van het OCMW 

BESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

6       Aanstelling waarnemend gemeenteontvanger/financieel beheerder 

ONDERWIJS 

7       Benoeming van een administratief medewerkster HSO met 2/36 uren prestaties bij de 
Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2009 

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, 22 januari 2009 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 27 januari 2009 

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 27 januari 2009. 
 

OPENBARE ZITTING 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 29 
december 2008 

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 

 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2009 

Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 

 
Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2009 

CO-controles 

 

 
Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2009 

Hernieuwen rijbewijs 

 

 
Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2009 

Beleidsregels bij sneeuwval 

 
Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2009 

Vragen naar aanleiding van de gemeenteraad van 16 december 2008 

 



  

 
Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 20 
januari 2009 

Wissels in de gemeenteraad 

 
Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 21 
januari 2009 

Speelbos 

 

 
Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 21 
januari 2009 

Containers in de Wingerd 

 

 
Bijkomend punt 9 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 21 
januari 2009 

Kunstwerk op rotonde 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 21 
januari 2009 

Busverkeer Schoolstraat 

 
Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 22 januari 
2008 

Bedrijventerrein Zandberg 

 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


