
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 18 november 2019 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2019 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de 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 
11 november 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 2 en schuldvordering 2 voor de omgevingswerken op de site 
van brouwerij en sportpark 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 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 10.498,31 euro.  

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2019-7 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 107,00 euro voor het onderhoud van 70 meter hagen en heggen en 
het onderhoud van 6 knotbomen . 
  



OMGEVING 

4.  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_2019108351, OMV_2019111173, OMV_2019112280, OMV_2019117510, OMV_2019117549 en 
OMV_2019134522. 

ONDERWIJS 

5.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres bij de Gemeentelijke 
Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlenging van de 
vervanging van een onderwijzer afwezig wegens ziekte goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met 
ingang van 26 oktober 2019 tot en met 22 november 2019. 

6.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres ASV bij de Gemeentelijke 
BLO-school "De Zon" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een vervanging van een 
onderwijzeres ASV, afwezig wegens bedreigd door beroepsziekte tijdens de zwangerschap en aansluitend afwezig 
wegens zwangerschapsverlof, goed bij de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" met ingang van 4 november 2019 
tot einde afwezigheid titularis. 

DIENSTVERLENING 

7.  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 2019023 (175 euro). 

8.  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/24, 25 en 26 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente 
Ingelmunster.  



9.  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/27 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

10.  Verlenen van een principieel akkoord tot deelname aan de projectoproep voor een 
geïntegreerd breed onthaal (GBO) 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn principieel akkoord voor de deelname van de Vlaamse 
projectoproep voor een geïntegreerd breed onthaal (GBO) op regionaal niveau. De stad Izegem zal namens de 
eerstelijnszone RITS het projectvoorstel indienen met de afspraak dat de middelen aan de DVV Midwest zal 
doorstorten voor de aanwerving van een welzijnsmedewerker op niveau Midwest die het project zal voeren. 

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  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 2019/21 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed.  

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 2019/40 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

13.  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 2019/20190126 en 58 ten bedrage van 186.865,23 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

  



Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

14.  Kennis nemen van het toekennen van een vergunning aan een kinderopvanglocatie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van Kind en Gezin van de vergunning 
voor opvang van baby's en peuters aan de organisator VZW Engelbewaarder voor de kinderopvanglocatie De 
Vlindertuin te Ingelmunster voor 8 kinderopvangplaatsen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


