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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 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 
30 september 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 1 en schuldvordering 1 voor de omgevingswerken op de site 
van brouwerij en sportpark 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de opdracht 'omgevingswerken op 
de site van brouwerij en sportpark' uitgevoerd door BVBA Pascal Bisschop op last van de verkavelaar NV Hyboma 
met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een bedrag van 43.739,31 euro.  

3.  Goedkeuren van de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de aanleg van een ecologisch 
wandelpad in de Mandelmeersen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunningswijze en de lastvoorwaarden goed voor het 
aanstellen van een aannemer voor de aanleg van het ecologisch wandelpad in de Mandelmeersen. De globale 
raming voor deze opdracht bedraagt 94.002,48 euro. 
  



 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

4.  Goedkeuren van een offerte voor het vervangen van de openbare verlichting in het 
sportstadion door LED-toestellen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte goed voor het vervangen van de bestaande 
verlichting door LED-toestellen op het sportstadion. Het betreft een bedrag van 9.032,17 euro. 

AFVAL 

5.  Goedkeuren van de bestelling van herbruikbare bekers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelling van 500 herbruikbare bekers via de provinciale 
groepsaankoop goed. 

LEEFMILIEU 

6.  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 ter gelegenheid van de 'Dag van de Jeugdbeweging' op 18 oktober 2019 op het marktplein goed. 

OMGEVING 

7.  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 een gunstig advies aan de provinciale 
omgevingsvergunningscommissie over de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2019096184. 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het college van burgemeester en 
schepenen Verhamme & partners uit Izegem aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen in 
het geschil in eerste aanleg met Hemara bvba inzake de gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagjaar 
2018. 
  



 

 

DIENSTVERLENING 

9.  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 aangezien het een 
voorstelling voor alle scholen van Ingelmunster.   

10.  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 structureel toelaten, en dit in afwachting van een aanpassing 
van het reglement, van een gratis gebruik voor terugkerende activiteiten met een algemeen maatschappelijk 
belang en met initiatieven voor mensen uit kansengroepen. 

11.  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.   

12.  Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister 

 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/21 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente 
Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

13.  Aanpassen van de lonen voor jobstudenten bij recepties van de gemeente 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen past de lonen aan die worden toegekend aan jobstudenten die 
worden ingezet bij recepties van de gemeente. Hierbij wordt het basisloon toegepast van een medewerker van 
niveau E verhoogd met de standplaatstoelage. 



 

 

14.  Statutair aanstellen op proef van 1 VTE directeur ruimte (niveau A5a-A5b) binnen het 
departement ruimte via bevordering 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, na beëindiging van de bevorderingsprocedure, de aanstelling 
van een directeur ruimte binnen het departement ruimte goed. De gemeente Ingelmunster wenst betrokkene alle 
succes in de betrekking. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

15.  Goedkeuren van de afsprakennota met de stad Izegem inzake de organisatie van het Belgisch 
Kampioenschap tijdrijden in 2021 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een afsprakennota goed met de stad Izegem over de onderlinge 
samenwerking voor de organisatie door Ingelmunster van het BK tijdrijden in 2021 en voor de doortocht door het 
centrum van Ingelmunster van het BK wielrennen, georganiseerd door Izegem in 2023. 

ALGEMENE FINANCIERING 

16.  Loonstaten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nummers 
2019/61, 65 en 66 ten bedrage van 199.147,69 euro en gelast de betaling ervan. 

17.  Vaststellen van de verdeelsleutel voor de periode 2020-2025 in verband met de 
groepsverzekering van de brandweer 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen legt een nieuwe verdeelsleutel vast voor het onderling verdelen van 
de kosten van de groepsverzekering voor vrijwillige brandweerlieden tussen gemeente Ingelmunster en gemeente 
Oostrozebeke overeenkomstig de overeenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 november 2015. 

18.  Inwilligen van een bezwaarschrift tegen de belasting op verwaarlozing voor het aanslagjaar 
2018 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar tegen een gemeentebelasting overeenkomstig 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting op verwaarlozing 
dat wordt ingewilligd. 



 

 

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 2019/35 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 2019/49 ten bedrage van 40.230,10 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

21.  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 2019/17 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed.  

Kennisname 

OMGEVING 

22.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning met referentienummer 2018120722. 

ALGEMEEN BESTUUR 

23.  Kennis nemen van de opdrachtdefinitie van Audit Vlaanderen voor de organisatie-audit na 
zelfevaluatie in de gemeente en het OCMW Ingelmunster 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opdrachtdefinitie waarbij een organisatie-audit 
na zelfevaluatie zal worden doorgevoerd in de organisaties van de gemeente en het OCMW van Ingelmunster 
vanaf 17 september 2019, eindigend in januari 2020. 



 

 

De burgemeester, 

Kurt Windels 

 


