
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 16 december 2019 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 16 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 
9 december 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen GR-2019-1 tot en met GR-2019-10 goed 
overeenkomstig het subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers van 19 oktober 2004 en gewijzigd in 
zitting van 24 april 2012. De totale subsidie bedraagt 1.396,75 euro. 

ECONOMIE 

3.  Goedkeuren van de samenwerking met XL Events voor de organisatie van een handelsbeurs 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen XL Events en de 
gemeente Ingelmunster voor de organisatie van een handelsbeurs waarbij de gemeente, als initiatiefnemer, wordt 
ondersteund door XL Events. 
  



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_2019069087, OMV_2019117517, OMV_2019142853 en OMV_2019147951. 

5.  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_2019132479. 

6.  Goedkeuren van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden 

 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 omgevingsvergunningsaanvraag goed met referentienummer 
OMV_2019135135. 

PATRIMONIUM 

7.  Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor het opruimen van de begraafplaats 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eerste vorderingsstaat goed voor de opruimingswerken op 
de begraafplaats voor een bedrag van 14.435,63 euro. 

ONDERWIJS 

8.  Goedkeuren van de afsprakennota voor schooljaar 2019-2020 tussen de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd en het Vrij CLB Trikant Izegem 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 2019-
2020 goed tussen de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd en het Vrij CLB Trikant Izegem. 



9.  Goedkeuren van de afsprakennota voor schooljaar 2019-2020 tussen de Gemeentelijke BLO-
school De Zon en het Vrij CLB Trikant Izegem 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 2019-
2020 goed tussen de Gemeentelijke BLO-school De Zon en het Vrij CLB Trikant Izegem. 

10.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een administratief medewerkster HOKT voor 
4/36 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 tijdelijke aanstelling 
goed van een administratief medewerkster HOKT voor 4/36 ter vervanging van een administratief medewerkster 
HOKT afwezig wegens verlof verminderde prestaties vanaf 1 december 2019 tot en met 30 juni 2020. 

11.  Intrekken van de vaste benoeming van een leermeester niet-confessionele zedenleer voor 
2/24 bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd vanaf 1 januari 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut en op verzoek van betrokkene trekt het college van burgemeester en 
schepenen de vaste benoeming in van een leermeester niet-confessionele zedenleer voor 2/24 bij de 
Gemeentelijke Basisschool De Wingerd vanaf 1 januari 2020. 

12.  Benoemen in vast verband van een administratief medewerk(st)er HOKT met 1/36 prestaties 
bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd met ingang van 1 januari 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de vaste benoeming 
goed van een administratief medewerkster HOKT voor 1/36 prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd vanaf 1 januari 2020. 

ALGEMEEN BESTUUR 

13.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

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 identiteits- en 
verblijfsdocumenten. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

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 lijsten 2019/20190139 en 68 ten bedrage van 131.639,54 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

15.  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 2019/44 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

Kennisname 

OMGEVING 

16.  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_2019096184. 

ALGEMENE FINANCIERING 

17.  Kennis nemen van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 3 december 2019 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig vonnis van de Rechtbank van eerste 
aanleg van 3 december 2019 in de zaak Gemeente Ingelmunster tegen Orange Belgium. De vordering van Orange 
Belgium wordt verworpen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


