
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 28 oktober 2019 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 28 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 
21 oktober 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 verkeersreglement naar aanleiding van de 'Kerstmarkt' op 14 
december 2019 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Gravinnestraat op 14 
en 15 december 2019 naar aanleiding van de organisatie van een kerstmarkt met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

LEEFMILIEU 

3.  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-2019-6 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 154,00 euro voor het onderhoud van 260 meter hagen en heggen en 
2 hoogstammige solitaire bomen. 

OMGEVING 

4.  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_2019130732 en 
OMV_2019118730. 

5.  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_2019061199, OMV_2019090952, OMV_2019106046, OV_2019109435 en OMV_2019113098. 

6.  Weigeren 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 weigert het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2019083715. 

WONEN 

7.  Wijzigen van een adres 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Als aangesteld beheerder van het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, keurt het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel tot adreswijziging goed. 

ONDERWIJS 

8.  Vacant verklaren van betrekkingen in een wervingsambt voor het gewoon en buitengewoon 
basisonderwijs 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut verklaart het college van burgemeester en schepenen meerdere 
betrekkingen in een wervingsambt vacant voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs van het gemeentelijk 
onderwijs. 

DIENSTVERLENING 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 7 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

ALGEMENE FINANCIERING 



10.  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 2019/19 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed.  

11.  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 2019/54 ten bedrage van 23.840,73 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

12.  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 2019/38 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

Ter zitting toegevoegde beslissingen 

GEBIEDSWERKING 

26.  Goedkeuren van een overdracht in het kader van het brownfieldconvenant 153 'Ingelmunster 
- Brouwerijsite' 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de procedure voorzien in het decreet over de brownfieldconvenanten keurt het college van 
burgemeester en schepenen de overdracht van een stuk grond goed. Met name voor het bouwen van een 
meergezinswoning draagt Cellinvest NV een stuk grond over aan SHM IZI Wonen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


