
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 3 augustus 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus 2020 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
6, 13 en 20 juli 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 offerte voor de aanleg van een wandelpad in de hondenlosloopweide 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de offerte goed van 'Tuinaanleg en onderhoud Jan Belaen' voor de aanleg van een 
wandelpad in de hondenlosloopweide voor een totaalbedrag van 8.508,72 euro. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen ZW-2020-1 tot en met ZW-2020-7 goed 
overeenkomstig het subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De totale subsidie 
bedraagt 225 euro. 

4.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor de aankoop van herbruikbare luiers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag HL-2020-3 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement herbruikbare luiers van 17 november 2009. De subsidie bedraagt 125 euro. 



OMGEVING 

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_2020063875. 

ALGEMEEN BESTUUR 

6.  Goedkeuren van de overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de 
gemeente Ingelmunster en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met de 
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor de verwerking van persoonsgegevens. In de overeenkomst worden 
onderlinge afspraken gemaakt waarbij de privacy van de betrokken burgers wordt gegarandeerd. 

VEILIGHEID 

7.  Intrekken van de beslissingen van 13 en 20 juli 2020 houdende  toelaten van evenementen 
tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het inperken van Covid19 keurde het college van burgemeester 
en schepenen op 13 en 20 juli 2020 een reeks van aanvragen tot organisatie van evenementen goed tussen 1 juli 
2020 en 31 augustus 2020. Vanwege de strengere maatregels opgelegd door de veiligheidsraad werd na overleg 
en met akkoord van de organisatoren besloten enkele evenementen uit te stellen of te annuleren. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  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 20200124, 20200125, 20200126, 2020/71 ten bedrage van 1.320,00 , 2.805,00 euro, 1290,00 
euro en 95.552,32 en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal 
bestuur. 

9.  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 2020-18 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 



10.  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 2020/28 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


