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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020 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 
20 en 22 januari 2020 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 te Ingelmunster op 1 en 2 februari 2020 naar 
aanleiding van het Boksgala 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de 
effecten inzake mobiliteit van het Boksgala op 1 en 2 februari 2020 in goede banen te leiden. 

FACILITY 

3.  Goedkeuren van de aankoop van een elektrisch voertuig via de raamovereenkomst van 
Fluvius 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een elektrisch voertuig goed voor een bedrag 
van 34.663,93 euro. Deze aankoop kadert in de raamovereenkomst die de gemeente afsloot met Fluvius. 
  



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_2019141380 en OMV_2019151792. 

PATRIMONIUM 

5.  Gunnen van de aankoop van een mini-graver 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de reglementering inzake 
overheidsopdrachten, de aankoop van een mini-graver goed voor een bedrag van 24.986,50 euro bij Delvano te 
Harelbeke. 

ONDERWIJS 

6.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) 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 tijdelijke aanstelling 
van een onderwijzer(es) ASV goed bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 24 januari 2020. 

7.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) 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 6 januari 2020 tot einde ziekteverlof titularis. 

DIENSTVERLENING 

9.  Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen schrapt, overeenkomstig de wetgeving betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, de personen 
gekend onder het dossier met refertenummer 2020/AS/5 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de 
gemeente 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 verhuurreglement van 
de gemeentelijke zalen, het gratis gebruik van de Brasserie goed voor een wielercafé voor een benefiet ten 
voordele van de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. 

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen verhoogt de retributie voor een aangetekende zending van 5,42 euro 
naar 5,62 euro overeenkomstig het reglement van 16 maart 2010 houdende vaststelling van de machtiging tot het 
vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan. 

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 2020/3 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 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 2020/9 en 10 ten bedrage van 70.564,90 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

14.  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 2020-03 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed.  
De burgemeester, 

Kurt Windels 


