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Besluitenlijst 

 

 

 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 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 
24 juni 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 overdracht coördinatie verwezenlijking voor de fietspaden in de wijk 

'Bruinbeekstraat' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het schepencollege keurt, in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten en de 
veiligheidscoördinatie, de overdracht coördinatie verwezenlijking voor de fietspaden in de wijk 'Bruinbeekstraat' 
goed. 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 26 juli tot en met 28 

juli 2019 naar aanleiding van het KLJ Feestweekend 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Krekelstraat op 26, 
27 en 28 juli 2019 naar aanleiding van het KLJ feestweekd met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  



4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 en 21 juli 2019 naar 

aanleiding van Ommegangkermis 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Gravinnestraat op 20 
en 21 juli 2019 naar aanleiding van ommegangkermis met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

5.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf  9 augustus 2019 tot 

en met 12 augustus 2019 naar aanleiding van de 'Mennefeesten' 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed ter hoogte van het 
feestterrein van de Mennefeesten op 9, 10, 11 en 12 augustus 2019 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit 
in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

LEEFMILIEU 

6.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt 4 subsidie-aanvragen goed overeenkomstig het subsidiereglement 
ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De totale subsidie bedraagt 125 euro. 

7.  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 KLJ-fuif op 27 juli 2019 in de Krekelstraat 80 goed. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

8.  Verlenen van een aanvullend advies in het kader van de start- en procesnota voor het GRUP 

Ventilus 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening verleent het college van 
burgemeester en schepenen een aanvullend advies voor de start- en procesnota van het gewestelijk RUP Ventilus. 
Dit advies vult het advies uitgebracht op 17 juni aan en . 

  



OMGEVING 

9.  Verlenen van advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2018120722. 

10.  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_2019040196, OMV_2019045001, OMV_2019049716, OMV_2019060642, OMV_2019061444. 

11.  Aktename van een melding 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 neemt het 
college van burgemeester en schepenen akte van de melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met referentienummer OMV_2019064688. 

DIENSTVERLENING 

12.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 2019008 (175 euro), 2019009 (175 euro), 2019010 (175 euro) en 
2019011 (300 euro) en 2019012 (300 euro). 

13.  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 Zusters van Maria voor het 250-jarig bestaan. 



14.  Goedkeuren van een afwijking op het verhuurreglement van de gemeentelijke zalen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig de bepalingen van het algemeen 
verhuurreglement een afwijking goed. Het betreft het toelaten van een gratis gebruik omwille van een 
benefietactie.   

15.  Goedkeuren van een afwijking op het verhuurreglement van de gemeentelijke zalen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig de bepalingen van het algemeen 
verhuurreglement een afwijking goed. Het betreft het toelaten van een gratis gebruik omwille van een 
benefietactie.   

16.  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/13 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster.  

COMMUNICATIE 

17.  Goedkeuren van de gunning voor de overheidsopdracht voor het opmaken van het 

infomagazine van de gemeente Ingelmunster in de periode van 2020 tot 2023 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de wetgeving voor overheidsopdrachten, de 
toewijzing van de opdracht 'Opmaak infomagazine 2020-2023' goed aan ARTEX NV uit Izegem op last van de 
gemeente Ingelmunster.   

ALGEMENE FINANCIERING 

18.  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 2019/10 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed.  



19.  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 2019/23 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

20.  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 2019/26 ten bedrage van 159.449,67 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

LEEFMILIEU 

21.  Kennis nemen van een erkenningscertificaat voor een dierenasiel  

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het erkenningscertificaat voor een dierenasiel dat 
de Vlaamse Overheid, afdeling dierenwelzijn, op 24 mei 2019 heeft uitgereikt. 

OMGEVING 

22.  Kennis nemen van een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een voor de gemeente gunstig arrest van de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen. De bestreden beslissing van de gemeente wordt niet vernietigd. 

De burgemeester, 

Kurt Windels 


