
PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 20 juni 2005 

Telefoon: 051/311301 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 28 juni 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   Intrekken van een goedgekeurde grafconcessie 
    2   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    3   Goedkeuring af te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met betrekking tot de sanering van het door 
de VMW aan haar abonnees geleverde water in de zin van art. 6bis §3 van het decreet van 
24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending 

KERKBESTUREN 

    4   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Ontslag van beheer aan de penningmeester 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 3 juli 2005 
n.a.v. het fietsfeest 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 15 juli 
2005 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 
    7   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 31 juli 
2005 naar aanleiding van een wielerwedstrijd, voor elite zonder contract, op open omloop 
te Ingelmunster 
    8   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
13 augustus 2005 naar aanleiding van een barbecue in de Mandelstraat 



    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 19, 20 en 
21 augustus 2005 naar aanleiding van het jaarlijks feestweekend op de 
‘Kleine Vierbunderwijk’ 
   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 11 
september 2005, n. a. v. het project “Brielstroate” in de Bollewerpstraat 

FINANCIËN 

   11   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger vierde kwartaal 2004 
   12   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger eerste kwartaal 2005 
   13   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2004 

BEGROTING 

   14   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2005 

ONDERWIJS 

   15   Vaststelling lokale verlofdagen voor het schooljaar 2005-2006 voor de Gemeentelijke 
Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 
   16   Goedkeuring bijzondere benoemingsvoorwaarden in wervingsambt 

BESLOTEN ZITTING 

 

ONDERWIJS 

   17   Bekrachtiging besluit van het Schepencollege van 27 mei 2005 houdende 
goedkeuring van de deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ van een onderwijzer ASV bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 2005 
   18   Bekrachtiging besluit van het Schepencollege van 10 juni 2005 houdende 
goedkeuring van de deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ van een onderwijzer bij de 
gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, met ingang van 1 september 2005 
   19   Akkoord tot het voortijdig beëindigen van de loopbaanonderbreking vanaf 1 
september 2005 i.p.v. 1 oktober 2005 van een onderwijzer bij de gemeentelijke lagere 
school “De Wingerd”  
   20   Bekrachtiging besluit van het schepencollege van 17 juni 2005 houdende aanstelling 
van een tijdelijke logopediste met 30 lestijden prestaties bij de gemeentelijke BLO-school 
“De Zon”, met ingang van 20 juni 2005 tot en met 30 juni 2005, ter vervanging van een 
titularis werkonbekwaam wegens ziekte 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 



PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 24 juni 2005 

Telefoon: 051/311301 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 28 juni 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 28 juni 2005. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 16 juni 
2005 

Oproep tot verbetering van de toestand van de ‘dreef’ tussen Rusthuis en Weststraat. 

 
        Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 16 juni 
2005 

Oproep tot initiatiefname ter herstelling van de ‘Lysbrug’. 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Ann De Frene, raadslid, bij brief van 15 
juni 2005 

Vraag tot het ter beschikking stellen van rookmelders aan de gezinnen in Ingelmunster. 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


