
College van burgemeester en schepenen 

Zitting van 8 april 2019 

Besluitenlijst 

 

 

 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 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 
1 april 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 11 en schuldvordering 11 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 11 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 
29.217,19 euro. 

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 Labadoux van 3 tot en met 5 mei 2019 op de festivalweide goed. 

  



OMGEVING 

4.  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_2018159129, OMV_2019014001, OMV_2019013308 en OMV_2019024909 

PATRIMONIUM 

5.  Goedkeuren van de gunning voor de aankoop van elektriciteitsmateriaal voor de gemeente en 

het OCMW van Ingelmunster 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de wetgeving voor overheidsopdrachten, de 
toewijzing van de opdracht 'aankoop van elektriciteitsmateriaal voor gemeente en OCMW van Ingelmunster' goed 
aan CEBEO uit Waregem op last van de gemeente Ingelmunster.  

DIENSTVERLENING 

6.  Toekennen van een jubileumsubsidie  

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
een jubileumsubsidie van 750 euro goed ten gunste van de Landelijk Gilde voor het 125 jarig bestaan. 

7.  Toekennen van een jubileumsubsidie 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
een jubileumsubsidie van 250 euro goed ten gunste van de Senioren van de Middengroepen voor het 50-jarig 
bestaan. 

8.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 6 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017 

  



COMMUNICATIE 

9.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de 

overheidsopdracht voor de opmaak van het infomagazine 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 Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de regelgeving op de overheidsopdrachten en na delegatie verleend door de gemeenteraad, 
lanceert het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de opmaak van het infomagazine van de 
gemeente Ingelmunster voor de periode van 2020 tot 2023. De omvang van de opdracht voor levering van 
diensten wordt geraamd op 30.000 euro. 

10.  Goedkeuren van de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de overheidsopdracht voor het 

leveren van drukwerk voor de periode 2020 tot 2023, genomen bij delegatie overeenkomstig het 

besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2019  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

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 drukwerk voor de periode 
van 2020 tot 2023. De omvang van de opdracht voor levering van diensten wordt geraamd op 85.000 euro. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2019/13 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

12.  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 2019/16 ten bedrage van 236.156,63 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

  



Kennisname 

VOLKSGEZONDHEID 

13.  Kennis nemen van een oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting van klasse 

III 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergunning gekend onder het refertenummer 
CLD-0045722 toegekend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor een inrichting van Klasse III 
op 28 maart 2019. 
 

ALGEMEEN BESTUUR 

14.  Kennis nemen van het besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand houdende 

machtiging tot alle taken inzake het opmaken van akten van de burgerlijke stand, met inbegrip van 

het afleveren van afschriften en uittreksels ervan 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Sinds 1 april worden de akten van de burgerlijke stand volledig digitaal verwerkt. In uitvoering hiervan neemt het 
college van burgemeester en schepenen kennis van een besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand inzake 
meerdere machtigingen. 

De burgemeester, 

Kurt Windels 


