
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 14 januari 2004 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 januari 2004 

om 20.00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer u, overeenkomstig artikel 86 van de 
gemeentewet, te berichten van 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   Akteneming ontslag van de heer Kurt Windels als raadslid OCMW en onderzoek van de 
geloofsbrieven van mevrouw Annemie Demeester, eerste opvolger – akkoord tot het 
oproepen van mevrouw Annemie Demeester tot het opnemen van het effectief mandaat 
    2   Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Kurt 
Windels als gemeenteraadslid 
    3   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

STRAAT- EN PLEINBENAMINGEN 

 
    4   Definitieve vaststelling straatbenamingen – Kennedystraat, Vlaanderenstraat en 
Schuttershof 

POLITIE 

 
    5   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende het wijzigen van de 
bebouwde kom in de Weststraat te Ingelmunster 
    6   Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende de afbakening van de 
bebouwde kom en het snelheidsregime in de Meulebekestraat te Ingelmunster 

OPENBARE WERKEN 

 
    7   Collector Hazebeek – Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst met Aquafin 



  

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
    8   Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres ASV met volledige prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school De Zon met ingang van 5 januari 2004 ter vervanging van een 
leerkracht bedreigd door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap 
    9   Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres ASV met volledige prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school De Zon met ingang van 3 april 2004 ter vervanging van een 
leerkracht met bevallingsverlof 
   10   Benoeming in vast verband van een onderwijzeres met 18 uren prestaties bij de 
gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2004 (toepassing 
Decreet van 27/03/1991) 
   11   Benoeming in vast verband van een onderwijzeres RKGD met 8 uren prestaties bij de 
gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 januari 2004 (toepassing 
Decreet van 27/03/1991) 
   12   Benoeming in vast verband van een onderwijzeres RKGD met 2 uren prestaties bij de 
gemeentelijke BLO- school De Zon met ingang van 1 januari 2004 (toepassing Decreet van 
27/03/1991) 
   13   Benoeming in vast verband van een ondewijzeres ASV met 2 uren prestaties bij de 
gemeentelijke BLO- school De Zon met ingang van 1 januari 2004 (toepassing Decreet van 
27/03/1991) 
   14   Benoeming in vast verband van een kinesitherapeute met 3 uren prestaties bij de 
gemeentelijke BLO- school De Zon met ingang van 1 januari 2004 (toepassing Decreet van 
27/03/1991) 

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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Telefoon: 051/311301 
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Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 20 januari 2004 

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 20 januari 2004. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1.  Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
14 januari 2004 

Maatregelen kerkhof. 

 

    2.  Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
14 januari 2004 

Begroting leefmilieu. 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 




