
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 25 mei 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 25 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 
18 mei 2020 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 278 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

MOBILITEIT 

2.  Verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een dienst van individueel bezoldigd 
personenvervoer 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college keurt de aanvraag voor een vergunning exploitatie van een dienst van individueel bezoldigd 
personenvervoer, onder dossiernummer IBPV 2020-2001 goed. 

OMGEVING 

3.  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_2020015612, OMV_2020048944, OMV_2020049745. 



4.  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_2020056509. 

CULTUUR 

5.  Goedkeuren van een tegemoetkoming uit het Cultuurfonds 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig het reglement betreffende het Cultuurfonds kent het college van burgemeester en schepenen een 
subsidie van 1.000 euro goed aan het Davidsfonds voor de activiteit gehouden op 29 februari 2020. Het betrof een 
optreden van Augustijn. 

DIENSTVERLENING 

6.  Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2020/AS/25 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

SOCIALE ZAKEN 

7.  Goedkeuren van de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de kosten 
kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 gekoppeld aan de coronacrisis 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de 
kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 gekoppeld aan de coronacrisis goed en machtigt Hannelore 
Vanruymbeke tot indiener. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  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 2020/19 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 



9.  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 2020/52 en 54 ten bedrage van 372.582,39 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


