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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2019 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
23 september 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

MOBILITEIT 

2.  Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 12 oktober 2019 naar aanleiding van de 
organisatie van een speelstraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in het Kloosterhof op 12 
oktober 2019 naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit 
in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

3.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag bij VLAIO 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidieaanvraag in te dienen bij VLAIO voor het 
implementeren van een City of Things-project inzake mobiliteit en onderwijs. Het betreffen twee applicaties voor 
het slim beheren van fiets- en wandelpoolings voor schoolgaande kinderen en voor het beheren van een slimme 
busdienst. 
  



LEEFMILIEU 

4.  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-2019-5 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. 

5.  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-2019-5 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 231,00 euro voor het onderhoud van 150 meter hagen en heggen, 
100 meter houtkanten, houtwallen en kleine bosjes en 8 hoogstammige solitaire bomen. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

6.  Toewijzen van de opmaak van een RUP 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Uitbreiding 
sportcentrum' toe aan de WVI voor een bedrag van 13.310,00 euro. 

7.  Niet uitoefenen van het 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 110272, niet te 
aanvaarden. 

OMGEVING 

8.  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_2019088810, OMV_2019101527 en OMV_2019086460. 
  



PATRIMONIUM 

9.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag bij AGION 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidieaanvraag in te dienen bij AGION voor het 
vernieuwen van de ramen in de gemeenteschool. Het betreft een investering van 120.000 euro met een subsidie 
van 50%. 

INGELMUNSTER IN DE WERELD 

10.  Goedkeuren van een subsidie voor een project in het kader van ontwikkelingssamenwerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Overeenkomstig het subsidiereglement voor ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking van 20 december 
2016 kent het college van burgemeester en schepenen een toelage toe van 400 euro voor het dossier gekend 
onder refertenummer FT 2019_06. 

11.  Goedkeuren van een subsidie voor een project in het kader van ontwikkelingssamenwerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Overeenkomstig het subsidiereglement voor ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking van 20 december 
2016 kent het college van burgemeester en schepenen een toelage toe van 400 euro voor het dossier gekend 
onder refertenummer FT 2019_07. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2019/16 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 2019/34 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 



14.  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 2019/47 ten bedrage van 49.944,68 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


