
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 4 mei 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 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 
27 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 definitieve oplevering van de infrastructuurwerken 'Verkaveling 
Korenbloem' 

 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 infrastructuurwerken in de verkaveling Korenbloem, uitgevoerd door aannemer 
Olivier Construct uit Izegem, op last van de verkavelaar. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 24 en schuldvordering 24 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 24 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 bedrag van 
3.664,06 euro.  

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van de vroegtijdige stopzetting van de deelname aan het SURE2050 opleidings- 
en begeleidingstraject 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de deelname aan het SURE2050 opleidings- en 
begeleidingstraject dat als doel heeft om de maatschappelijke en financiële rendabiliteit van het 



gebouwenpatrimonium te verhogen, vroegtijdig stop te zetten. Een verkeerde inschatting van de effectieve 
werkbelasting voor dit project is daarvoor de reden. 

OMGEVING 

5.  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_2020047473. 

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_2020021159 en OMV_2020043708. 

ALGEMEEN BESTUUR 

7.  Goedkeuren van de offerte van Cipal dv met betrekking tot de begeleiding inzake 
informatieveiligheid 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Cipal dv goed op basis van de inhouseregeling. 
Het betreft de verlenging van de bestaande samenwerking met Cipal dv voor de terbeschikkingstelling van een 
DPO in regie voor 10 dagen per jaar. De overeenkomst loopt over 3 jaar. 

DIENSTVERLENING 

8.  Goedkeuren van de lijst van grote evenementen van 11 augustus 2020 tot 22 augustus 2021 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van grote evenementen goed die zullen worden 
georganiseerd in de evenementenhal en die tot gevolg hebben dat de normale sportactiviteiten volledig of 
gedeeltelijk moeten worden opgeschort voor de duur van het evenement. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9.  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 2020/16 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 



10.  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 2020/45 ten bedrage van 124.501,76 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op tweede verblijven voor het 
aanslagjaar 2020 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van het gemeentelijk belastingsreglement van 17 december 2019 op het houden van tweede 
verblijven keurt het college van burgemeester en schepen het kohier voor 2020 goed. Het bevat 7 artikels voor een 
bedrag van 7.000 euro. 

12.  Behandelen van een bezwaar ten aanzien van de belasting op masten en pylonen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen willigt een bezwaar niet in tegen een gemeentebelasting 
overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting 
op masten en pylonen. 

13.  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 2020-11 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


