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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 22 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 
15 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 vorderingsstaat 4 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college keurt de vorderingsstaat 4 goed voor de opdracht 'heraanleg Waterstraat' op last van de gemeente. 
Het betreft een bedrag van 37.101,78 euro.  

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 5 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college keurt de vorderingsstaat 5 goed voor de opdracht 'heraanleg Waterstraat' op last van de gemeente. 
Het betreft een bedrag van 7.301,10 euro.  

MOBILITEIT 

4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster  vanaf 22 juni tot 31 
augustus 2020 voor het plaatsen van een tijdelijke halteplaats voor bussen van De LIJN in het 
Stationsplein. 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed voor een tijdelijke 
halteplaats voor bussen van De Lijn in het Stationsplein  met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de busreizigers te vrijwaren.  



5.  Goedkeuren van een aanvraag tot het bekomen van een bestuurderspas 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van het decreet betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, 2 aanvragen voor bestuurderspassen goed. 

OMGEVING 

6.  Weigeren 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 weigert het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2020042627. 

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_2019132374, OMV_2020011672, OMV_2020029005, OMV_2020035474, OMV_2020036239, 
OMV_2020037462, OMV_2020047332, OMV_2020050008. 

PATRIMONIUM 

8.  Goedkeuren van een aanvraag voor uitstel in een subsidiedossier bij Agion als gevolg van 
Corona 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om uitstel te vragen aan Agion voor het vernieuwen van de 
ramen in de gemeenteschool als gevolg van Corona. Het betreft een investering van 120.000 euro met een 
subsidie van 50%.  

ONDERWIJS 

9.  Gunnen van het leveren van schoolmaaltijden voor de gemeenteschool en de  buitenschoolse 
kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de reglementering inzake 
overheidsopdrachten, het leveren van schoolmaaltijden voor de gemeenteschool en de buitenschoolse 
kinderopvang goed. De opdracht wordt toegewezen aan Esthio van Harelbeke voor een globaal bedrag van 
311.831,12 euro voor een periode van 36 maanden. 



10.  Goedkeuren van de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2020-2021 bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd en de Gemeentelijke BuBao-school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het schoolreglement, de vrije dagen voor 
volgend schooljaar goed. Dit zijn maandag 12 oktober 2020 en dinsdag 25 mei 2021. 

ALGEMEEN BESTUUR 

11.  Goedkeuren van de overeenkomst met stad Antwerpen met betrekking tot de 
vertrouwelijkheid van het concept 'Opvolging 
Realisatie Bestuursakkoord (ORBA)' en afgeleid documentatiemateriaal 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een vertrouwelijkheidsbeding goed in functie van een onderzoek 
naar het aanwenden van registratie- en rapporteringssoftware in het kader van organisatiebeheersing 

IT 

12.  Goedkeuren van een overeenkomst met Informatie Vlaanderen voor de MAGDA-
Documentendienst 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt de samenwerking goed met Informatie Vlaanderen voor het gebruik van de 
MAGDA-Documentendienst voor het behandelen van de uitgaande briefwisseling. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Goedkeuren van een aanpassing van de raming high priority 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college keurt een aanpassing van de budgetraming goed volgens de regels van kredietbewaking goedgekeurd 
in het kader organisatiebeheersing. Het betreft een verschuiving voor een aantal noodzakelijke 
patrimoniuminvesteringen in de gemeentescholen en de gemeentelijke werkplaats. 

14.  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 2020/62 ten bedrage van 50.593,90 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 
272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



15.  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 2020/23 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

16.  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 2020-14 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


