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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 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 
30 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 3 voor de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 goed voor de opdracht 'Heraanleg 
Waterstraat', uitgevoerd door Stadsbader NV te Harelbeke op last van de gemeente. Het betreft een bedrag van 
72.789,05 euro. 

OMGEVING 
3.  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_2020004420. 
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_2019124492, OMV_2019144258, OMV_2019149682, OMV_2019154552, OMV_2020003955. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 
5.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier van de algemene financieringsbijdrage voor gezinnen 
van het aanslagjaar 2020 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van 2020 goed in uitvoering van het gemeentelijk 
belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een algemene financieringsbijdrage wordt geheven ten laste 
van gezinnen en bedrijven. Het kohier kent 4.685 artikels ter waarde van 341.205,00 euro ten gunste van de 
gemeenterekening in 2020. 
6.  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 2020/37 en 38 ten bedrage van 274.718,19 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
7.  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 2020/13 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 
8.  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 2020-10 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

Kennisname 
VOLKSGEZONDHEID 
9.  Kennis nemen van een besluit tot toekenning van een subsidie aan lokale preventiewerkingen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van 15 maart 2020 van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid tot het toekennen van een subsidie aan het samenwerkingsverband tussen Izegem, 
Ingelmunster, Lendelede en Oostrozebeke voor het opzetten van een lokale preventiewerking. Het betreft een 
toelage van 16.921,27 euro. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


