
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 21 januari 2019 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 21 januari 2019 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zitting 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
14 januari 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van de definitieve oplevering van de omgevingswerken in de verkaveling van de 
zijweg van de Kortrijkstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
definitieve oplevering goed van de 'Omgevingswerken in de verkaveling zijweg Kortrijkstraat' uitgevoerd door 
Casteleyn en zonen op last van NV Matexi. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 8 en schuldvordering 8 voor de opdracht 'Moderniseren van 
het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 goed voor de opdracht 'Moderniseren van het 
vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50' uitgevoerd door Wegenbouw Ivan Vuylsteke BVBA op last van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest met een gemeentelijk aandeel. De werken bereikten een 
bedrag van 6.500,59 euro. 
  



LEEFMILIEU 

4.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2019-1 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

OMGEVING 

5.  Verlenen van advies in het kader van een beroepschrift voor een 
omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening verleent het college van 
burgemeester en schepenen een ongunstig advies in het dossier gekend onder referentienummer 2018114392. 

6.  Goedkeuren van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen 
en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening keurt het college van 
burgemeester en schepenen de omgevingsaanvragen goed gekend onder referentienummer 2018131750, 
2018138463 en 2018147029. 

WONEN 

7.  Principieel toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
voor de verbetering van woningen twee aanvragen principieel goed. 

PATRIMONIUM 

8.  Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor het vernieuwen van de verwarming in de St-
Amandskerk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de opdracht 'Vernieuwen van de 
verwarming in de St-Amandskerk' uitgevoerd door Monument Vandekerckhove NV op last van de gemeente 
Ingelmunster. De werken bereikten een bedrag van 39.853,33 euro. 
  



DIENSTVERLENING 

9.  Ambtshalve schrappen uit het wachtregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2019/AS/2 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster. 

10.  Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2019/AS/1 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Facturen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijst 2019/2 ten bedrage van 186.048,58 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

12.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2019/2 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


