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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 25 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 
18 maart 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

OMGEVING 

2.  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_2019006987 en OMV_2019009516 

PATRIMONIUM 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 3 voor het vernieuwen van de verwarming in de St-
Amandskerk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 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 211.572,82 euro. 
  



SPORT 

4.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de projectoproep 'Bewegen en 
sporten in de Publieke Ruimte 2019' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag principieel goed die zal worden ingediend 
in het kader van de projectoproep 'Bewegen en sporten in de Publieke Ruimte 2019' van Sport.Vlaanderen. 

ONDERWIJS 

5.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de 
overheidsopdracht voor het leveren van schoolboeken voor de gemeentescholen van Ingelmunster 
voor de periode 2019 tot 2023, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de 
gemeenteraad van 22 januari 2019  

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 schoolboeken voor de 
gemeentescholen van Ingelmunster voor de periode van 2019 tot 2023. De omvang van de opdracht voor 
leveringen wordt geraamd op 120.000 euro. Het schepencollege keurt de gunningswijze, lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's voor de overheidsopdracht goed.  

ALGEMEEN BESTUUR 

6.  Vaststellen van de kiezerslijst voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement, 
de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement op 26 mei 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Kieswetboek stelt het college van burgemeester en schepenen de 
kiezerslijst vast op datum van 1 maart 2019. 

DIENSTVERLENING 

7.  Beëindigen van verlopen grafconcessies voor de periode 2018 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de regelgeving op de lijkbezorging en de 
begraafplaatsen, beëindigt definitief 29 grafconcessies die vervallen zijn. 

8.  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/9 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster.  



INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

9.  Innemen van een standpunt ten aanzien van de toekomst van projectvereniging BIE 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Op vraag van het Midwestoverleg formuleert het college van burgemeester en schepenen een standpunt over de 
toekomst van BIE. Het kiest hierbij voor het directe inkantelingsscenario met graduele uitbreiding van het aantal 
deelnemende Midwestgemeenten en de maximalisatie van de Vlaamse subsidies. 

ALGEMENE FINANCIERING 

10.  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 2019/14 ten bedrage van 121.757,80 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  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 2019/11 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


