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INGELMUNSTER 

 8770 INGELMUNSTER, 13 september 2004 

Telefoon: 051/311301 
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Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 21 september 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 

KERKBESTUREN 

 
    2   Advies begroting 2005 van de kerkfabriek O. L. Vrouw 
    3   Advies begroting 2005 van de kerkfabriek St. Amand 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 23 juni 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het 
jaarlijks feestweekend op de "Kleine Vierbunderwijk”  
    5   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 houdende vaststellen 
van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 16 juli 2004 n.a.v. de 
wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 
    6   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 10 september 
2004 n.a.v. de stratenloop ingericht door de Aviflora 
    7   Bekrachtiging Besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 22 juli 2004 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
24 juli 2004 n.a.v. de KLJ fuif FARm WEST 
    8   Bekrachtiging besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 4 augustus 2004 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
7 augustus 2004 en zondag 8 augustus 2004 n.a.v. de Mennefeesten in de Zwanestraat 



  

    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 25 
september 2004 n.a.v. de jaarlijkse kermis 
   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 26 
september 2004 n.a.v. de jaarlijkse kermis en de kontrabasfeesten 

BRANDWEER 

 
   11   Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2000 – gemeenterekeningen 1999 

FINANCIËN 

 
   12   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger tweede kwartaal 2004 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
   13   Beslissing tot het verkopen van twee loten restgrond, gelegen langs de Heirweg-Zuid 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   14   Bekrachtigingsbeslissing betreffende advies gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Lendelede, gegeven door College van Burgemeester en Schepenen dd. 06/08/2004 
   15   Advies gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Harelbeke 

STEDENBOUW 

 
   16   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Deruyter Geert en Rik 
   17   Goedkeuring uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en infrastructuurwerken) 
verkaveling Immotel NV 

AANSTELLEN ONTWERPER 

 
   18   Bouwen tekenacademie – goedkeuring wijze van gunnen en contract architect 

ONDERWIJS 

 
   19   Goedkeuring lestijdenpakket voor het schooljaar 2004-2005 voor de Gemeentelijke 
Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 
   20   Vaststelling lokale verlofdagen voor het schooljaar 2004-2005 voor de Gemeentelijke 
Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 
   21   Goedkeuring schoolreglement Buitengewoon Lager onderwijs “De Zon”  
   22   Goedkeuring schoolreglement Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”  
   23   Goedkeuring pedagogisch project Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”  
   24   Goedkeuring pedagogisch project Gemeentelijke school voor Buitengewoon 
Onderwijs “De Zon”  
   25   Goedkeuring arbeidsreglement voor de Gemeentelijke school voor Buitengewoon 
lager onderwijs “De Zon” en de gemeentelijke Lagere school” De Wingerd”  
   26   Goedkeuring huishoudelijk reglement Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd 
   27   Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het Buitengewoon Lager Onderwijs “De 
Zon”  

JEUGD 

 
   28   Jeugdwerkbeleid – Goedkeuring werkingsverslag 2003 
   29   Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 



  

BESLOTEN ZITTING 

BRANDWEER 

 
   30   Bevordering van 1 korporaal tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, met ingang van 15 oktober 2004 
   31   Bevordering van twee brandweermannen tot korporaal bij het gemeentelijk vrijwillig 
brandweerkorps, met ingang van 15 oktober 2004 

ONDERWIJS 

 
   32   Akkoord tot het verlenen van verminderde prestaties wegens persoonlijke 
aangelegenheden aan een onderwijzer bij de gemeentelijke lagere school “De Wingerd” 
met ingang van 1 oktober 2004 
   33   Aanstelling van een onderwijzeres met 3/24 lestijden prestaties bij de gemeentelijke 
lagere school “De Wingerd” ter vervanging van een onderwijzer in TBS/PA wegens 
persoonlijke aangelegenheden met ingang van 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005 
   34   Aanstelling van een onderwijzeres met 8/24 lestijden prestaties directievervanging 
bij de gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 september 2004 tot en 
met 30 juni 2005 
   35   Aanstelling van een onderwijzer met 6/24 lestijden prestaties bij de gemeentelijke 
lagere school “De Wingerd” ter vervanging van een onderwijzer in TBS/PA wegens 
persoonlijke aangelegenheden met ingang van 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005 
   36   Bekrachtiging besluit van het Schepencollege dd. 6/08/2004 houdende goedkeuring 
van de deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ van een onderwijzer ASV bij de gemeentelijke 
BLO-school “De Zon”, met ingang van 1 september 2004 
   37   Aanstelling van een tijdelijke onderwijzeres met 15/24 uren prestaties bij de 
gemeentelijke Lagere School “De Wingerd” met ingang van 1 september 2004 tot en met 30 
september 2004, ter vervanging van een onderwijzer in TBS wegens persoonlijke 
aangelegenheden 
   38   Aanstelling van een onderwijzer met 12/24 lestijden prestaties beleidsondersteuning 
– Tivoli bij de gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 september 2004 
tot en met 30 juni 2005 
   39   Aanstelling van een onderwijzer als tijdelijk onderwijzer met 3/36 lestijden 
prestaties ICT bij de gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 
september 2004 voor de duur van het schooljaar 2004-2005 
   40   Tijdelijke aanstelling van een onderwijzer met 1/24 lestijden prestaties GOK bij de 
gemeentelijke Lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 september 2004 voor de duur 
van het schooljaar 2004-2005 
   41   Reaffectatie van een onderwijzeres ASV met 11/22 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon” ter vervanging van een onderwijzer in volledige 
loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005 
   42   Aanstelling van een kinesitherapeut met 3 lestijden prestaties bij degemeentelijke 
BLO-school met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het schooljaar 2004-2005 
   43   Aanstelling van een kinesitherapeute met 1 lesuur prestatie in een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij de gemeentelijke BLO-school met ingang van 
1 september 2004 
   44   Aanstelling van een tijdelijke onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het 
schooljaar 2004-2005, ter vervanging van een onderwijzer, tijdelijke met een andere 
opdracht bij de gemeentelijke lagere school 
   45   Aanstelling van een tijdelijke onderwijzeres ASV met 9/22 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het 
schooljaar 2004-2005, ter vervanging van een onderwijzer in volledige 
loopbaanonderbreking 
   46   Aanstelling van een tijdelijke onderwijzer ASV met 2/22 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het 
schooljaar 2004-2005, ter vervanging van een onderwijzer in volledige 
loopbaanonderbreking 
   47   Tijdelijke aanstelling van een onderwijzer ASV met 4/22 lestijden prestaties 
directievervanging TIVOLI bij de gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 
september 2004 voor de duur van het schooljaar 2004-2005 



  

   48   Tijdelijke aanstelling van een onderwijzer met 5/22 lestijden prestaties 
beleidsondersteuning bij de gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 
september 2004 voor de duur van het schooljaar 2004-2005 
   49   Aanstelling van een onderwijzer ASV met 11/22 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon”, ter vervanging van een onderwijzer in deeltijdse 
dienstonderbreking voor 50+ met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het 
schooljaar 2004-2005 
   50   Aanstelling van een onderwijzer ASV bij de Gemeentelijke BLO-school in een tijdelijk 
andere opdracht met volledige prestaties, als onderwijzer bij de Gemeentelijke Lagere 
School met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het schooljaar 2004-2005 
   51   Aanstelling van tijdelijk Zorgcoördinator met 10/36 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke lagere school “De Wingerd”, met ingang van 1september 2004 voor de duur 
van het schooljaar 2004-2005 
   52   Tijdelijke aanstelling van een onderwijzer ASV met 6/24 lestijden prestaties GOK bij 
de gemeentelijke lagere school “De Wingerd met ingang van 1 september 2004 tot einde 
schooljaar 2004-2005 
   53   Aanstelling van een onderwijzer ASV in een tijdelijk andere opdracht als 
Zorgcoördinator met 18/36 lestijden prestaties bij de Schoolgemeenschap G8, met ingang 
van 1 september 2004 voor de duur van het schooljaar 2004-2005 
   54   Aanstelling van een Administratieve Hulp HSO met 20/36 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke lagere school “De Wingerd” met ingang van 1 september 2004 tot en met 31 
augustus 2005 
   55   Aanstelling van een ICT-coördinator met 1/36 lestijden prestaties bij de 
gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 september 2004 voor de duur van het 
schooljaar 2004-2005 
   56   Aanstelling van een administratief medewerkster HSO met 13 lestijden prestaties bij 
de gemeentelijke BLO-school “De Zon” met ingang van 1 september 2004 tot en met 31 
augustus 2005 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


	21 sep. 2004



