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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 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 
1 juni 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, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen bedrijven voor de 
opdracht 'Ecologisch wandelpad Mandelmeersen - lot 2: aanleg brug' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het College van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, 
de voorwaarden voor de overheidsopdracht voor het realiseren van de brug op het wandelpad van de 
Mandelmeersen goed. De opdracht wordt geraamd op 158.047,78 euro. 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op het Stationsplein vanaf 8 
juni tot 31 augustus 2020 naar aanleiding van het plaatsen van terrassen bij het heropenen van de 
horeca bij de COVID-19 pandemie 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in het Stationsplein naar 
aanleiding van het plaatsen van bijkomende terrassen bij de heropening van de horeca bij de COVID-19 pandemie 
met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de bezoekers aan de 
horecazaak te vrijwaren.  

OMGEVING 

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_2020064466 



5.  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_2019161964, OMV_2020015643, OMV_2020016883, OMV_2020026619, OMV_2020029424 en 
OMV_2020037727. 

PATRIMONIUM 

6.  Goedkeuren van de definitieve oplevering van het vernieuwen van de verwarming in de St-
Amandskerk 

 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 vernieuwing van de verwarming in de Sint-Amandskerk, uitgevoerd door 
Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster, op last van de gemeente. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van het pedagogisch en veiligheidsdraaiboek voor de verdere heropstart van de 
Gemeentelijke Basisschool De Wingerd op 2 en 5 juni 2020  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvulling op het pedagogisch en veiligheidsdraaiboek goed 
voor de verdere heropstart van de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd op 2 en 5 juni 2020. Hiermee wordt 
bevestigd dat de heropstart op een veilige manier wordt georganiseerd. 

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 

8.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de opvang van schoolkinderen 
tijdens de schooluren vanaf 15 mei 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met Kinderopvang 't Achterhuisje vzw goed 
voor het creëren van bijkomende opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren. Deze overeenkomst kadert in 
de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van bijkomende opvang. 

9.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de opvang van schoolkinderen 
tijdens de schooluren vanaf 15 mei 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met CV Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster goed voor het creëren van bijkomende opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren. Deze 
overeenkomst kadert in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van 
bijkomende opvang. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

10.  Ambtshalve inschrijven in 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, schrijft de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2020/AI/1 van ambtswege in in het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 

DIENSTVERLENING 

11.  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/26 en 2020/AS/27 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de 
gemeente Ingelmunster.  

12.  Ambtshalve schrappen uit het wachtregister 

 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/28 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster.  

13.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 13 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

14.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 6 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

IT 

15.  Goedkeuren van een raamcontract voor een ICT-veiligheidsaudit via de Vlaamse Overheid 

 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 een ICT-veiligheidsaudit. Het betreft een overheidsopdracht die gegund 
werd aan Deloitte, Ernst & Young en Grant Thornton en loopt van 8 juni 2020 tot 31 december 2021. De geraamde 
afname voor Ingelmunster bedraagt 1.875,5 euro. 
  



SOCIALE ZAKEN 

16.  Goedkeuren van de begeleidingsovereenkomst voor de inzet van medewerkers onder het 
systeem van wijkwerken 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de begeleidingsovereenkomst voor het gebruik van wijkwerken 
bij de noodopvang voor kinderen goed en delegeert de praktische uitvoering en handtekenformaliteiten naar de 
algemeen directeur. 

ALGEMENE FINANCIERING 

17.  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 2020-12 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

18.  Behandelen van een bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande of onafgewerkte 
woningen en gebouwen, aanslagjaar 2019 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar 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 gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt dat niet wordt ingewilligd.  

19.  Behandelen van een bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand voor het aanslagjaar 
2019  

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar 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 leegstand dat 
wordt ingewilligd.  

20.  Behandelen van een bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand voor het aanslagjaar 
2019  

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar 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 leegstand dat 
wordt ingewilligd.  

21.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het eerste 
kwartaal 2020 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het eerste kwartaal van 2020 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op de huis-aan-
huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten. Het kohier kent 71 artikels ter waarde van 20.563,50 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2020. 



22.  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 2020/21 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

23.  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 2020/59 ten bedrage van 58.644,48 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

OMGEVING 

24.  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 van West-
Vlaanderen tot het verlenen van een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2019144968. 

25.  Kennis nemen van het ministerieel besluit tot aanpassing van de erkenning van de 
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Midwest (Radar)  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de het ministerieel besluit tot aanpassing van de 
erkenning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Midwest (Radar). 

PATRIMONIUM 

26.  Kennis nemen van de toelating voor handelingen aan parochiekerk Sint-Amandus  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelating verkregen van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed voor het schilderen van de goten van de kerk. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


