
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 9 maart 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2020 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van 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 maart 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 22 en schuldvordering 22 voor de opdracht 'Moderniseren 
van het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50'  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 22 goed voor de opdracht 'Moderniseren van 
het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50' uitgevoerd door Wegenbouw Ivan Vuylsteke BVBA op last van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een nihilstaat.  

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 2 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 goed voor de opdracht 'Heraanleg van de 
Waterstraat' uitgevoerd door Stadsbader NV op last van de gemeente. Het betreft een bedrag van 2.890 euro. 

MOBILITEIT 

4.  Vastellen van een tijdelijk politiereglement op de parking 'Arsenaal' naar aanleiding van de 
werken in de Schoolstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
werken in de Schoolstraat. Op de parking Arsenaal worden 6 parkeerplaatsen voorbehouden voor brandweerlieden 
zodat bij een interventie geen tijd wordt verloren met het zoeken naar parking. 



LEEFMILIEU 

5.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag GR-2019-12 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 92,00 euro.  

6.  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 Chirouge op 4 april 2020 in sporthal 2 goed. 

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 Beach Party op 25 april 2020 op de festivalweide goed. 

8.  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 Oerfuif op 18 april 2020 op de festivalweide goed. 

OMGEVING 

9.  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_2020028351. 



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_2019102956, OMV_2019129526, OMV_2019139339, OMV_2019157338, OMV_2019158090. 

WONEN 

11.  Definitief toekennen van een gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 28 maart 2006 voor 
de verbetering van woningen, één dossier definitief goed voor een bedrag van 1.250 euro. 

JEUGD 

12.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het leveren en plaatsen 
van speeltoestellen op het speelplein Molenhoek 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodige firma's goed voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen voor een 
geraamd bedrag van 12.499,99 euro. 8 leveranciers worden aangeschreven. 

ONDERWIJS 

13.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) voor 12/24 prestaties ter 
vervanging van een onderwijzer(es) afwezig wegens  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 
onderwijzeres afwezig wegens ziekte goed bij de gemeentelijke basisschool"De Wingerd" met ingang van 2 maart 
2020 tot en met 13 maart 2020. 

14.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) voor 12/24 prestaties ter 
vervanging van een onderwijzer(es) afwezig wegens  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 
onderwijzeres afwezig wegens ziekte goed bij de gemeentelijke basisschool"De Wingerd" met ingang van 2 maart 
2020 tot en met 13 maart 2020. 



15.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) voor 14/24 prestaties ter 
vervanging van een onderwijzer(es) afwezig wegens 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 
onderwijzeres afwezig wegens ziekte goed bij de gemeentelijke basisschool"De Wingerd" met ingang van 2 maart 
2020 tot en met 13 maart 2020. 

ALGEMEEN BESTUUR 

16.  Goedkeuren van de overeenkomst voor de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens 
tussen de gemeente Ingelmunster en de Woondienst Regio Izegem 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met de 
Woondienst Regio Izegem voor de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens. In de overeenkomst worden 
onderlinge afspraken gemaakt waarbij de privacy van de betrokken burgers wordt gegarandeerd. 

DIENSTVERLENING 

17.  Principieel toekennen van een subsidie voor het leveren van steenslag 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van het gemeentelijk subsidiereglement voor het 
verharden van private toegangswegen van 17 december 2013, de subsidie-aanvraag goed. Het betreft 1 dossier 
voor 175 m². 
 

ALGEMENE FINANCIERING 

18.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

19.  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 2020/28 en 29 ten bedrage van 266.759,60 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



20.  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 2020/9 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

Kennisname 

MOBILITEIT 

21.  Kennis nemen van het ministerieel besluit houdende toekenning van een projectsubsidie in 
het kader van Internet of Things 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ministerieel besluit tot toekenning van een 
subsidie voor de uitvoering van het project 'VGS@school'. Er wordt een subsidie van 126.360,32 euro aan dit 
project toegekend. 

OMGEVING 

22.  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 stedenbouwkundig misdrijf. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


