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Zitting Gemeenteraad 

van 22 juni 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 

ALGEMEEN 

 
    1   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 
    2   Intrekken van een goedgekeurde grafconcessie 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    3   Gaselwest – Jaarvergadering van 18 juni 2004 – kennisname agenda en bekrachtiging 
van de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 17 mei 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een 
wielerwedstrijd op open omloop 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 16 juli 
2004 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 30 juli 
2004, zaterdag 31 juli 2004 en op zondag 1 augustus 2004 n.a.v. “45 jaar Kriekefeesten”  
    7   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 21 
augustus 2004 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 
    8   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 12 
september 2004, n. a. v. het project “Brielstraat” in de Bollewerpstraat 

FINANCIËN 

 
    9   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger eerste kwartaal 2004 



  

   10   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2003 

BEGROTING 

 
   11   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2004 

HUISVESTING 

 
   12   Beheer van de inventaris leegstand en verkrotting 

LEEFMILIEU 

 
   13   Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en milieu-
overtredingen tussen de politiezone MIDOW en de gemeente Ingelmunster - Goedkeuring 

CULTUUR 

 
   14   Goedkeuring organiek reglement betreffende de gemeentelijke adviesraad voor 
cultuur 
   15   Bekrachtiging van het reglement van inwendige orde betreffende de gemeentelijke 
adviesraad voor cultuur 

JEUGD 

 
   16   Goedkeuring jaarplan 2004 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
   17   Benoeming in vast verband van een stedenbouwkundig ambtenaar – hoofd 
technische dienst (A1a – A3a) bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 
1 juli 2004 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 




