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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 18 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 
11 mei 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 9 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 9 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van herinrichting Meulebekestraat en parking sportcentrum' met een gemeentelijk 
aandeel. Het betreft een bedrag van 275.792,92 euro.  

MOBILITEIT 

3.  Vastellen van een tijdelijk politiereglement op de parking ter hoogte van het jeugd- en 
ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed als maatregel om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op de parking aan het jeugd- en ontmoetingscentrum 
worden de parkeerplaatsen voorbehouden voor schoolbussen tussen 15 uur en 16 uur op schooldagen zodat de 
schoolgaande kinderen veilig kunnen opstappen. 
  



FACILITY 

4.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de gunning van aankoop van 
laptops en toebehoren 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, volgens de geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
de aanschaf van laptops en toebehoren goed, voor een geraamd bedrag van 53.081,49 euro aan DESK 
SOLUTIONS te Harelbeke. 

LEEFMILIEU 

5.  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-2020-6 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 229,00 euro voor het onderhoud van 170m hagen, 8 hoogstammige 
bomen in rij en 4 hoogstamboomgaarden. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

6.  Toewijzen van de opmaak van het RUP 'KMO-zone Spoorweg' 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'KMO-zone 
Spoorweg' toe aan de WVI voor een bedrag van 15.730 euro. Deze toewijzing gebeurt in het kader van de in 
house-regeling waarbij de gemeente Ingelmunster vennoot is van de WVI. 

OMGEVING 

7.  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_2020010993, OMV_2020023979 en OMV_2020051553. 

8.  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_2020053712. 



PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Goedkeuren van een aanvraag tot eervol ontslag van een  medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag tot eervol ontslag van een medewerker goed op 
eigen initiatief. Het college wenst de medewerker uitdrukkelijk te danken voor de voorbije samenwerking en wenst 
veel succes in de verdere carrière.  

ALGEMENE FINANCIERING 

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 lijsten 2020/49 en 50 ten bedrage van 157.485,97 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  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 2020/18 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

12.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het tarief vast voor de verkoop van een stoffen herbruikbaar 
neus- en mondmasker overeenkomstig het reglement van 16 maart 2010 houdende vaststelling van de machtiging 
tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan. Er wordt 2 euro aangerekend per stuk. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


