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Zitting van 17 februari 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 17 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 
10 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 1 voor de opdracht 'Heraanleg Waterstraat' 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de opdracht 'Heraanleg 
Waterstraat', uitgevoerd door Stadsbader NV te Harelbeke op last van de gemeente. Het betreft een bedrag van 
23.397,29 euro. 

NUTSVOORZIENINGEN 

3.  Goedkeuren van het uitvoeringsprogramma voor 2020 betreffende de omvorming van de 
openbare verlichting naar LED 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2019 met betrekking tot de overdracht van 
de openbare verlichting aan Gaselwest, keurt het college van burgemeester en schepenen het 
uitvoeringsprogramma voor het jaar 2020 voor de omvorming van de openbare verlichting naar LED goed. Het 
betreft een programma, voornamelijk in het buitengebied, voor een bedrag van 116.852,40 euro. 
  



LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2020-2 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 276 euro voor onderhoud van 460m² houtkanten, houtwallen en 
kleine bosjes. 

VOLKSGEZONDHEID 

5.  Goedkeuren van de aanwerving van een intergemeentelijke preventiewerker gezondheid via 
de DVV Midwest voor de gemeenten Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van de engagementsverklaring van 20 november 2019 tot het starten van een lokale 
preventiewerking binnen de gemeenten Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Lendelede, keurt het college van 
burgemeester en schepenen de aanwerving en de financiering goed van een intergemeentelijke preventiewerker 
gezondheid. Deze medewerker zal één dag per week voor Ingelmunster beschikbaar zijn. Deze samenwerking kost 
5.050,38 euro aan de gemeente.  

OMGEVING 

6.  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_2019137124, OMV_2019149736, OMV_2019153510, OMV_2019155431, OMV_2020001335. 

7.  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_2020007628. 
  



WONEN 

8.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 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, 3 dossiers definitief goed voor een globaal bedrag van 1.700 euro. 

9.  Weigeren van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert één dossier, overeenkomstig het subsidiereglement van 17 
december 2013 voor de verbetering van woningen. 

10.  Definitief toekennen van gemeentelijke aanpassingspremies van woningen voor levenslang 
wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 23 december 2014 
voor de aanpassing van woningen voor levenslang wonen, drie dossiers definitief goed voor een globaal bedrag 
van 4.029,67 euro. 

ONDERWIJS 

12.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) ter vervanging van een 
onderwijzer(es) afwezig wegens VVP 50% ziekte 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 afwezig wegens VVP 50% ziekte goed bij de gemeentelijke basisschool"De Wingerd" met ingang van 
10 februari 2020 tot en met einde afwezigheid titularis. 

DIENSTVERLENING 

13.  Goedkeuren van het protocol inzake de praktische organisatie van de zitdagen tot het invullen 
van de aangiften in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking goed met de FOD Financiën voor het leveren 
van bijstand aan de bevolking bij het invullen van de aangiften in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2020. 
Het betreft het ter beschikking stellen van 3 belastingsambtenaren gedurende 4 werkdagen. 



14.  Goedkeuren van een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het reglement betreffende de huwelijken van 
21 januari 2014, een aanvraag goed voor een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip en rekent hen daarvoor het 
voorziene tarief aan. 

ALGEMENE FINANCIERING 

15.  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 
2020/1, 3, 4 en 7 ten bedrage van 375.985,25 euro en gelast de betaling ervan. 

16.  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 2019/20190153, 2019/20190154, 2020/20 en 2020/21 ten bedrage van 168.049,99 euro en 
gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

17.  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 2020/6 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

Kennisname 

OMGEVING 

18.  Kennis nemen van de bekrachtigingsbeslissing voor een stedenbouwkundig misdrijf 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekrachtigingsbeslissing van het departement 
omgeving naar aanleiding van de vaststelling van een misdrijf inzake het bouwen van een constructie zonder 
omgevingsvergunning. 



19.  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 gemeente Izegem tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2019105158. 

ALGEMEEN BESTUUR 

20.  Kennis nemen van het arrest van het Hof van Beroep in een juridisch geschil inzake de 
belasting op masten en pylonen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig arrest van het Hof van Beroep van 4 
februari 2020 te Gent inzake het fiscaal geschil rond een belasting op masten en pylonen voor het aanslagjaar 
2015, aangeslagen door de gemeente. De vordering van de tegenpartij in hoger beroep wordt afgewezen. 

21.  Kennis nemen van het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg in een juridisch geschil 
inzake de belasting op masten en pylonen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig vonnis van de Rechtbank van Eerste 
aanleg te Brugge van 4 februari 2020 inzake het fiscaal geschil rond een belasting op masten en pylonen voor het 
aanslagjaar 2018, aangeslagen door de gemeente. De vordering van de tegenpartij wordt afgewezen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


