
  

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 17 mei 2004 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 mei 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 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 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    1   WVI –Algemene vergadering van 4 juni 2004 – kennisname agenda en vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger 
    2   Figga –Algemene vergadering van 18 juni 2004 – kennisname agenda en vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger 

KERKBESTUREN 

 
    3   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2003 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 27 april 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk vekeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”  
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van 
de jaarlijkse vinkenzettingen ingericht door de “Koninklijke Nieuwe Vinkeniers”  
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 26 juni 
2004 naar aanleiding van de brandweerwedstrijd 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
    7   Principebeslissing tot verkoop en volmacht tot opname in verkavelingsaanvraag van 
eigendom in Oliekouterstraat, kadastraal bekend Sectie A nr. 690 d 



  

OPENBARE WERKEN 

 
    8   Aanpassingswerken 11-Julisingel, fase 1 – goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

OCMW 

 
    9   Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2002 door de heer 
Gouverneur 

ONDERWIJS 

 
   10   Goedkeuring van verlenging van de scholengemeenschap G-8 voor het schooljaar 
2004-2005 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN 

 
   11   Onderzoek tot vervallenverklaring mandaat gemeenteraadslid 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
   12   WVI – Algemene vergadering van 4 juni 2004 – aanduiding vertegenwoordiger 
   13   Figga – Algemene vergadering van 18 juni 2004 – aanduiding vertegenwoordiger 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
   14   Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking van een onderwijzer ASV bij de 
gemeentelijke BLO-school vanaf 1 september 2004 tot 31 augustus 2005 

BRANDWEER 

 
   15   Aanvaarding eervol ontslag van een korporaal bij het gemeentelijk Vrijwillig 
Brandweerkorps, met ingang van 1 juni 2004 en toekenning van de eretitel van zijn graad 
vanaf voormelde datum 

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 mei 2004 

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

Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 25 mei 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 25 mei 2004. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
        Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 18 
mei 2004 

Voorstel om een logo voor de gemeente Ingelmunster te laten ontwerpen 

 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

Voor de Burgemeester, 

(get.) Marcel Dendauw 

 
 
 




