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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 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 
1,8 en 15 juli 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 definitieve oplevering van de inrichtings- en beplantingswerken (fase 1) 
op het bedrijventerrein Zandberg 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
definitieve oplevering goed van de 'Inrichtings- en beplantingswerken (fase 1) op het bedrijventerrein Zandberg 
uitgevoerd door Tuinen en Parken Demuynck op last van de WVI. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 11bis en schuldvordering 11bis voor de herstellingswerken 
aan diverse wegen in de zone Midwest  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 11bis goed voor de opdracht 
'Herstellingswerken aan diverse wegen in de zone Midwest' uitgevoerd door NV Devriese uit Koolskamp op last van 
Opdrachtencentrale Midwest met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een bedrag van 2.494,44 euro. 



4.  Goedkeuren van vorderingsstaat 14 en schuldvordering 14 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 14 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 
36.120,41 euro.  

5.  Goedkeuren van de eindstaat en de voorlopige oplevering voor het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan onverharde wegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester en schepenen de 
eindstaat ten bedrage van 17.042,70 euro en de voorlopige oplevering voor het uitvoeren van onderhoudswerken 
aan onverharde wegen goed. 

LEEFMILIEU 

6.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2019-4 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

7.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen ZW-2019-5, ZW-2019-6 en ZW-2019-7 
goed overeenkomstig het subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De totale 
subsidie bedraagt 100 euro. 

8.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2019-3 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van 87,50 euro voor het onderhoud van een haag. 



9.  Goedkeuren van de subsidieaanvraag voor de aankoop van herbruikbare luiers  

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag HL-2019-1 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement herbruikbare luiers van 17 november 2009. De subsidie bedraagt 125 euro. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

10.  Niet uitoefenen recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 106967, niet te 
aanvaarden. 

OMGEVING 

11.  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 omgevingsvergunningsaanvragen goed met referentienummer 
OMV_2019049482, OMV_2019071866, OMV_2019074939 en OMV_2019075290. 

BIBLIOTHEEK 

12.  Goedkeuren van de overeenkomst 'Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek' tussen de vzw 
Cultuurconnect en de gemeente Ingelmunster 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

DIENSTVERLENING 

13.  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/14 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 



14.  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 2019015 (175 euro), 2019016 (300 euro), 2019017 (175 euro) en 
2019018 (300 euro). 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 2 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

16.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 3 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

17.  Beoordelen van de geldigheid van de kandidaturen voor de selectieprocedure van 1 VTE 
directeur ruimte 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling 
voor gemeente en OCMW, de geldigheid van de ontvangen kandidatuur voor de vacature goed. 

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 2019/12 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed.  

19.  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 lijsten 2019/20190071-72-73-74 en 2019/31 ten bedrage van 294.487,21 euro en gelast de betaling 
ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur.  



20.  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 2019/26 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

Kennisname 

LEEFMILIEU 

21.  Kennis nemen van een kapmachtiging in privé-bos 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door het Agentschap 
voor Natuur en Bos op 25 juli 2019 met dossiernummer KMPB/WV/19/0059 
 

ALGEMENE FINANCIERING 

22.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over het tweede kwartaal van 2019 
voor de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal 
bestuur, kennis van dit rapport dat in volle onafhankelijkheid door de financieel directeur werd opgesteld. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


