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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 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 
2 december 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 'cityrun' op 20 
december 2019 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed op 20 december 2019 naar 
aanleiding van de organisatie van een cityrun met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te 
leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

AFVAL 

3.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt, in uitvoering van het kaderreglement inzake retributies van 16 
maart 2010, enkele tarieven vast. Het betreft de aanpassing van de kostprijs van de restafvalzakken vanaf 1 
januari 2020. 

4.  Goedkeuren van de verlenging van IVIO onder voorbehoud van bekrachtiging door de 
volgende gemeenteraad 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging goed van de samenwerking met de 
dienstverlenende vereniging IVIO voor de komende 18 jaar, nadat de huidige duurtijd per 31 december 2019 komt 



te vervallen. IVIO staat zeer succesvol in voor de ophaling en verwerking van het huishoudelijk afval van de 
gemeente. Deze beslissing dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende gemeenteraad. 

LEEFMILIEU 

5.  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 Ingelhood's Eve op 31 december 2019 in het Ontmoetingscentrum goed. 

VOLKSGEZONDHEID 

6.  Goedkeuren van de wijziging van de overeenkomst voor de opvang van dieren 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassingen aan de overeenkomst met de vzw Hoop voor 
Zwervertjes van 30 juli 2018 goed. Het betreft een verhoging van de forfaitaire basisvergoeding tot 30 cent per 
inwoner per jaar. 

OMGEVING 

7.  Verlenen van advies in het kader van een beroepschrift voor een 
omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening verleent het college van 
burgemeester en schepenen een voorwaardelijk gunstig advies in het dossier gekend onder referentienummer 
2019063807. 

8.  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_2019134588. 

9.  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_2019118851. 



10.  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_2019109737. 

WONEN 

11.  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. 

12.  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 

13.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aanvangsbegeleiding 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 vervanging van een 
onderwijzer aanvangsbegeleiding, afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met 
ingang van 2 december 2019 tot en met 15 december 2019. 

ALGEMEEN BESTUUR 

14.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 17 december 2019 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

15.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op voertuigen bestemd voor de 
exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor het aanslagjaar 2019 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier in uitvoering van het gemeentelijk 
belastingreglement van 17 december 2013 waarbij een belasting wordt geheven op voertuigen bestemd voor de 
exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor het aanslagjaar 2019 goed. Het 
kohier kent 2 artikels ter waarde van 709,92 euro ten gunste van de gemeenterekening in 2019. 

16.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de uitbating van nachtwinkels en bureaus 
voor telecommunicatie 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier in uitvoering van het gemeentelijk 
belastingreglement van 17 december 2013 waarbij een belasting wordt geheven op de uitbating van nachtwinkels 
en bureaus voor telecommunicatie aanslagjaar 2019 goed. Het kohier kent 1 artikel ter waarde van 1.000 euro ten 
gunste van de gemeenterekening in 2019. 
 

17.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het derde 
kwartaal 2019 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het derde kwartaal van 2019 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2013 waarbij een belasting wordt geheven op de huis-aan-
huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten. Het kohier kent 52 artikels ter waarde van 22.338,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2019. 

18.  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 
2019/78, 79, 80, 81, 82 en 83 ten bedrage van 202.167,23 euro en gelast de betaling ervan. 

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 2019/43 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 2019/66 ten bedrage van 80.694,14 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

OMGEVING 

21.  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 OMV_2019070977. 

EREDIENSTEN 

22.  Kennis nemen van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus Ingelmunster  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus 
van 26 augustus 2019 overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten. 

ALGEMENE FINANCIERING 

23.  Kennis nemen van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 30 september 2019 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 
30 september 2019 in de zaak Gemeente Ingelmunster tegen Lapierre. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


