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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 
11 februari 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 samenwerkingsovereenkomst met Farys voor het leveren en aanbrengen 
van wegmarkeringen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Farys goed voor het 
leveren en aanbrengen van wegmarkeringen. Dit betreft een raamovereenkomst door Farys gegund aan De Groote 
bvba uit Deinze en loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. 

LEEFMILIEU 

3.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteit Aspicafé van Chiro Mandelburcht op 22 februari 2019 in hun lokaal in de Brigandstraat 13 goed, 
met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A). 
  



WONEN 

4.  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. 

5.  Definitief toekennen van gemeentelijke aanpassingspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 23 december 2014 
voor de aanpassing van woningen in het kader van levenslang wonen een subsidie goed voor de dossiers gekend 
onder de referentie AP2017/016 (1.125 euro) en AP2017/004 (750 euro). 

6.  Definitief 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 een subsidie goed voor de dossiers gekend onder de referentie VB2015/017 
(2.00 euro) en VB2018/017 (500 euro). 

PATRIMONIUM 

7.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het 
raamcontract voor het leveren van elektriciteitsmateriaal, genomen bij delegatie overeenkomstig het 
besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2019  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de regelgeving op de overheidsopdrachten en na delegatie verleend door de gemeenteraad, 
lanceert het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het leveren van elektriciteitsmateriaal. Het 
betreft een leveringscontract met een geraamde waarde van 19.895,43 euro.  

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het college van burgemeester en 
schepenen Bloom Law Firm uit Gent aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen in het 
geschil in hoger beroep met Orange Belgium NV inzake de gemeentebelasting op masten en pylonen voor het 
aanslagjaar 2016. 
  



DIENSTVERLENING 

10.  Goedkeuren van een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig het reglement van 21 januari 2014 betreffende de huwelijken keurt het college van burgemeester 
en schepenen een aanvraag goed om een huwelijk te laten plaatsvinden op een uitzonderlijk tijdstip. De 
aanvragers dienen hiervoor de vergoeding te betalen zoals voorzien in het tarievenreglement. 

11.  Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister 

 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/3 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 

12.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 4 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

13.  Goedkeuren van de intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor de 
contractuele personeelsleden te voeren 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen spreekt de intentie uit om vanaf 1 juli 2019 een aanvullend pensioen 
te voorzien voor de medewerkers die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn bij het gemeentebestuur van 
Ingelmunster. 

14.  Vaststellen van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks personeelsbeheer, genomen 
bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur en het reglement van de gemeenteraad inzake het dagelijks 
bestuur legt het college van burgemeester en schepenen de aangelegenheden vast die onder het dagelijks 
personeelsbeheer vallen, een bevoegdheid toegekend aan de algemeen directeur. 



15.  Vaststellen van de delegatiebevoegdheid aan de algemeen directeur voor de aanwerving van 
bepaalde categorieën van medewerkers 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur verleent het college van burgemeester en schepenen de 
delegatie aan de algemeen directeur voor de aanwerving van medewerkers met een overeenkomst van bepaalde 
duur van minder dan 6 maanden, met een vervangingsovereenkomst en met een dagcontract. 

IT 

16.  Goedkeuren van de aanvraag tot subsidie en machtigen van de algemeen directeur tot 
ondertekenen van subsidieovereenkomst. 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieovereenkomst goed in het kader van de Connecting 
Europe Facility (CEF) WiFi4EU. Het betreft een subsidiebedrag van 15.000 euro voor het voorzien van publieke wifi 
te Ingelmunster. 

ALGEMENE FINANCIERING 

17.  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 2019/9 ten bedrage van 52.517,29 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

18.  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 2019/6 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

19.  Loonstaten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijst nr. 2018/64 ten 
bedrage van 1.572,15 euro en gelast de betaling ervan. 



20.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het vierde 
kwartaal van 2018 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het vierde kwartaal van 2018 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2013 waarbij een belasting wordt geheven op de huis-aan-
huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten. Het kohier kent 83 artikels ter waarde van 33.309,50 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2019. 

Kennisname 

OMGEVING 

21.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning met referentienummer 2018141598. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


