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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 10 februari 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 
3 februari 2020 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 4 en schuldvordering 4 voor de opschikkingswerken aan de 
voetpaden op de Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 goed voor de opdracht 'Opschikkingswerken 
aan de voetpaden op de Rodenbachwijk', uitgevoerd door Bossuyt Paul & zonen bvba te Ingelmunster op last van 
de gemeente. Het betreft een bedrag van 28.638,78 euro. 

3.  Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de opdracht 'Herstellingswerken aan diverse 
wegen in de zone Midwest fase 3 - dienstjaar 2017' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de voorlopige oplevering goed van het dossier 'Herstellingswerken 
aan diverse wegen in de zone Midwest fase 3 - dienstjaar 2017' uitgevoerd door NV Devriese van Koolskamp. 

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van gebruiksovereenkomsten voor de Drevetuintjes 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, na de volledige afwerking van de site van de volkstuintjes met 
uitbreiding van 3 tuintjes en van bergingen, 7 gebruiksovereenkomsten goed, overeenkomstig het 



gebruiksreglement van de volkstuintjes. Het betreft 4 aanpassingen aan bestaande overeenkomsten en 3 nieuwe 
overeenkomsten. 

5.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2020-2 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

6.  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-2020-1 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 132,00 euro voor het knotten van 8 bomen en onderhoud van 3 
hoogstamboomgaarden. 

7.  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 ter gelegenheid van de viering van 90 jaar Davidsfonds op 29 februari 2020 in het 
Ontmoetingscentrum goed. 

OMGEVING 

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_2019154946. 

9.  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_2019087903 en OMV_2019145689. 



10.  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_2019137349, OMV_2019142326 en OMV_2019159770. 

WONEN 

11.  Principieel toekennen van verbeteringspremies 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
voor de verbetering van woningen één aanvraag principieel goed.  

ONDERWIJS 

13.  Stopzetten van een tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer(es) bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de stopzetting van een 
tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" op 31 
januari 2020. 

14.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer(es) voor 12/24 
bijkomende lestijden prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de aanstelling van een 
kleuteronderwijzeres voor 12/24 bijkomende lestijden prestaties, ter vervanging van een kleuteronderwijzeres 
afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met ingang van 3 februari 2020 tot en 
met het einde van het ziekteverlof van de klastitularis. 

ALGEMEEN BESTUUR 

15.  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 18 februari 2020 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
  



DIENSTVERLENING 

16.  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 2020003 (300 euro). 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 11 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

SOCIALE ZAKEN 

18.  Goedkeuren van de ambitienota 'DE MAX!' voor een Brede School Ingelmunster 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester keurt in uitvoering van Groot werk 9 - 'aanbod voor kinderen' van het 
beleidsprogramma 2020-2025 de nota goed waarin de ambities terzake worden beschreven dienende als basis 
voor de samenwerking met de CV BKI. 

ALGEMENE FINANCIERING 

19.  Vaststellen van oninvorderbare belastingen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van artikel 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een lijst van oninvorderbare belastingen goed en ontlast de financieel beheerder de invordering voor 
een totaalbedrag van 29.738,42 euro. 

20.  Vaststellen van oninbare niet-fiscale invorderingen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van artikel 56 en 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een staat van onwaarden goed, voor een bedrag van 5.032,31 euro betreffende invorderingsrechten 
van 2016, 2017, 2018 en 2019 en ontlast de financieel directeur de invordering ervan. 



21.  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 2020-04 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

22.  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 2020/17 en 18 ten bedrage van 167.267,72 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

23.  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 2020/5 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 

24.  Kennis nemen van het berusten in een rechtzaak 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven waarin eiseres laat weten dat zij 
berust in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg inzake het fiscaal geschil rond een belasting op masten en 
pylonen voor het aanslagjaar 2017. Er wordt geen beroep aangetekend. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


