
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 20 april 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 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 
6 en 7 april 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 de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor het uitbreiden van de parking 
van het sportcentrum 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodige firma's goed voor de overheidsopdracht voor de aanleg van de bijkomende 
groene parking bij het sportcentrum aan een geraamd bedrag van 428.237,39 euro. De opdracht wordt in de 
markt gezet bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 7 en schuldvordering 7 voor de opschikkingswerken aan de 
voetpaden op de Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 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 51.060,20 euro. 



4.  Goedkeuren van vorderingsstaat 8 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van herinrichting Meulebekestraat en parking sportcentrum' met een gemeentelijk 
aandeel. Vorderingsstaat 8 is een nihilstaat.  

5.  Goedkeuren van vorderingsstaat 23 en schuldvordering 23 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 23 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.  

FACILITY 

6.  Goedkeuren van een raamcontract voor strooizout via de aankoopcentrale Creat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor afname van strooizout. Het betreft een overheidsopdracht die gegund werd aan NV 
Zoutman en loopt van 1 mei 2020 tot 30 april 2014. De geraamde afname voor Ingelmunster bedraagt 5.000 euro 
per jaar. 

LEEFMILIEU 

7.  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-2020-4 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 204,00 euro voor het knotten van 27 knotbomen. 

8.  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-2020-5 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 35,00 euro voor onderhoud van 70 meter hagen. 
  



OMGEVING 

9.  Verlenen van advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2019144968. 

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_2020010124, OMV_2020021041 en OMV_2020035726. 

11.  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_2020037371 en 
OMV_2020044679. 

12.  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_2020008494. 

PATRIMONIUM 

13.  Goedkeuren van de definitieve oplevering van het lot ruwbouw, afwerking en 
omgevingsaanleg van de bouw van de nieuwe jeugdlokalen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
definitieve oplevering goed van de ruwbouw, afwerking en omgevingsaanleg van de bouw van de nieuwe 
jeugdlokalen, uitgevoerd door aannemer Myldes NV uit Bellegem op last van de gemeente Ingelmunster. 
  



JEUGD 

14.  Gunnen van het leveren en plaatsen van speeltoestellen op het speelplein van de Molenhoek 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de reglementering inzake 
overheidsopdrachten, het leveren, plaatsen en keuren van speeltoestellen in de Molenhoek goed voor een bedrag 
van 12.499,99 euro bij Arkema uit Meulebeke. 

ALGEMEEN BESTUUR 

15.  Goedkeuren van de overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de 
gemeente Ingelmunster en de Provincie West-Vlaanderen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met de 
Provincie West-Vlaanderen voor de verwerking van persoonsgegevens. In de overeenkomst worden onderlinge 
afspraken gemaakt waarbij de privacy van de betrokken burgers wordt gegarandeerd. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

16.  Consolideren van een arbeidsongeval 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

17.  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 lijst 2020/41 ten bedrage van 178.309,86 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

18.  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 2020/14 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

  



Kennisname 

OMGEVING 

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 deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2019149340. 

EREDIENSTEN 

20.  Kennis nemen van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus Ingelmunster  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus 
van 18 februari 2020 overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


