
College van burgemeester en schepenen 

Zitting van 13 juli 2020 

Besluitenlijst 

 

 

 
Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli 2020 in uitvoering van 

artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

 

 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 

1.  Goedkeuren van een verrekening in het kader van het herstel van de Gentstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, 
een verrekening goed voor het herstel van de Gentstraat. Het aandeel van de gemeente in deze werken bedraagt 
218.197,84 euro. 

2.  Goedkeuren van vorderingsstaat 8 en schuldvordering 8 voor de opschikkingswerken aan de 

voetpaden op de Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 goed voor de opdracht 'Opschikkingswerken 
aan de voetpaden op de Rodenbachwijk', uitgevoerd door Bossuyt Paul & zonen bvba te Ingelmunster op last van 
de gemeente. Het betreft een bedrag van 10.454,73 euro. 

3.  Goedkeuren van de gunning van de overheidsopdracht voor het aanleggen van de parking van 

het sportcentrum 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
gunning van de opdracht voor het aanleggen van de nieuwe parking bij het sportcentrum goed. De opdracht wordt 
gegund aan Persyn nv van Zwevegem voor een bedrag van 327.416,55 euro. 

  



MOBILITEIT 

4.  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, 1 aanvraag voor bestuurderspassen goed. 

5.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2020 in de 

Doelstraat en Kloosterhof naar aanleiding van een rommelmarkt 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Doelstraat en 
Kloosterhof op 21 juli 2020 naar aanleiding van een rommelmarkt met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in 
goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

6.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 18 en 19 juli 2020 naar 

aanleiding van de Ommegangkermis 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Gravinnestraat op 18 
en 19 juli 2020 naar aanleiding van de Ommegangkermis met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

LEEFMILIEU 

7.  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-2020-7 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 55,00 euro voor het onderhoud van 110m hagen en heggen. 

OMGEVING 

9.  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_2020081656 en 
OMV_2020086140. 



10.  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_2020012523, OMV_2020034323, OMV_2020058881, OMV_2020061649. 

VEILIGHEID 

11.  Toelaten van evenementen tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het inperken van Covid19 keurt het college van burgemeester 
en schepenen een reeks van aanvragen tot organisatie van evenementen goed tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 
2020. Na overleg met de organisatoren, het maken van afspraken worden en het bekomen van een groen 
evenementenlabel, kunnen deze evenementen in alle veiligheid plaatsvinden. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  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 2020/26 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

13.  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 2020/68 ten bedrage van 295.611,41 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

  



Kennisname 

OMGEVING 

14.  Kennis nemen van de bekrachtigingsbeslissing voor een stedenbouwkundig misdrijf 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekrachtigingsbeslissing van het Departement 
omgeving van de Vlaamse overheid naar aanleiding van de vaststelling van een stedenbouwkundig misdrijf. 

ALGEMENE FINANCIERING 

15.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over het tweede kwartaal van 2020 

voor de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal 
bestuur, kennis van dit rapport dat in volle onafhankelijkheid door de financieel directeur werd opgesteld. 

De burgemeester, 

Kurt Windels 


