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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2020 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

LEEFMILIEU 

1.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
bijkomende muziekactiviteiten op 25, 26 en 29 augustus 2020 in het speelbos goed. 

OMGEVING 

2.  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_2020105654. 

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_2020061179, OMV_2020064456, OMV_2020066698, OMV_2020073772, OMV_2020076620, 
OMV_2020081299, OMV_2020086394. 
  



PATRIMONIUM 

4.  Goedkeuren van het verlengen van de samenwerking voor 1 jaar voor de huur van de 
kerstverlichting 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlengen van de samenwerking voor één jaar voor de huur 
van kerstverlichting met Light & More goed voor een bedrag van 14.999,76 euro. 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het college van burgemeester en 
schepenen Verhamme & partners uit Izegem aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen in 
het geschil in eerste aanleg met TELENET GROUP nv inzake de gemeentebelasting op masten en pylonen voor het 
aanslagjaar 2019. 

DIENSTVERLENING 

6.  Toekennen van een jubileumsubsidie  

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013, 
een jubileumsubsidie van 250 euro goed ten gunste van de Fietsende Dames voor het 50-jarig bestaan. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  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. 

8.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het tweede 
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 35 artikels ter waarde van 10.134,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2020. 



9.  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 2020/30 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

10.  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 2020/20200139 en 76 ten bedrage van 81.361,43 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  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 2020-19 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennis nemen van een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen van 2 juli 2020 in verband met een aanvraag artikel 40ter voor gezinshereniging. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


