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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 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 
11 maart 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 vorderingsstaat 9 en schuldvordering 9 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 10 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. Het betreft een bedrag van 
16.989,95 euro. 

3.  Goedkeuren van de gunningswijze, lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor het 
raamcontract voor het maaien van bermen, 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 een raamcontract voor het maaien van 
bermen. De omvang van de opdracht voor levering van diensten wordt geraamd op 36.000 euro. Het 
schepencollege keurt de gunningswijze, lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de overheidsopdracht 
goed. 
  



LEEFMILIEU 

4.  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 op 6 april 2019 ter gelegenheid van het 3-jarig bestaan van Café Bockor goed. 

OMGEVING 

5.  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 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning keurt het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunnningsaanvragen goed met referentienummer 
OMV_2018142512, OMV_2019008935 en OMV_2019025252 

PATRIMONIUM 

6.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de 
overheidsopdracht voor het onderhouden van de liften van de gemeente Ingelmunster voor de 
periode 2020 tot 2023, 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 onderhouden van de liften van de 
gemeente Ingelmunster voor de periode van 2020 tot 2023. De omvang van de opdracht voor levering van 
diensten wordt geraamd op 25.000 euro. Het schepencollege keurt de gunningswijze, lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's voor de overheidsopdracht goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 

7.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 26 maart 2019 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
  



DIENSTVERLENING 

8.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 8 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

9.  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/6 en 7 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente 
Ingelmunster.  

10.  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/8 van ambtswege uit het vreemdelingenregister 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 2019/20190024, 20190025 en 13 ten bedrage van 108.494,08 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

12.  Geschonken kadobonnen 

 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 2019/5 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed. 



13.  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 2019/10 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


