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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 31 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 
17 en 24 augustus 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 12 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 12 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van de herinrichting van de Meulebekestraat en de parking aan het sportcentrum' 
met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een bedrag van 42.637,44 euro. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 7 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 goed voor de opdracht 'heraanleg van de 
Waterstraat' op last van de gemeente. Het betreft een bedrag van 1.270,79 euro. 

4.  Goedkeuren van vorderingsstaat 26 en schuldvordering 26 voor de opdracht 'Moderniseren 
van het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50'  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 26 goed voor de opdracht 'Moderniseren van 
het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50' uitgevoerd door Wegenbouw Ivan Vuylsteke BVBA op last van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een nihilstaat.  



ECONOMIE 

5.  Goedkeuren van bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2020 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de wet betreffende de openingsuren in de 
handel, het ambacht en de dienstverlening, bijkomende afwijkingen op de wekelijks rustdag voor 2020 goed. Het 
betreft een aanpassing door COVID-19 door onder andere het wegvallen van de handelsbeurs, verschuiving van de 
soldenperiode en extra afwijking in de eindejaarsperiode. 

OMGEVING 

6.  Verlenen van advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen advies aan de vergunningverlenende overheid over de 
omgevingsvergunningsaanvragen met referentienummer OMV_2020075382 en OMV_2020079010. 

7.  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_2020098304. 

8.  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_2020006640, OMV_2020058561, OMV_2020072266, OMV_2020072276, OMV_2020077136 en 
OMV_2020079023, OMV_2020083221. 

PATRIMONIUM 

9.  Goedkeuren van de gunning voor de opdracht betreffende de opruiming en herinrichting van 
de begraafplaats in 2020 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, de 
opdracht voor de opruiming en herinrichting van de begraafplaats in 2020 aan het bedrijf AAG Nys uit Dessel voor 
een bedrag van 27.079,95 euro. 



ONDERWIJS 

10.  Beoordelen van de kandidaturen voor het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding in de 
Gemeenteschool Ingelmunster 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut en op voorstel van de selectiecommissie keurt het college van burgemeester 
en schepenen de beoordeling van de kandidaturen goed voor het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding bij 
de Gemeenteschool Ingelmunster. 4 kandidaturen op de 9 werden weerhouden. 

11.  Goedkeuren van het preventiedraaiboek van Gemeenteschool De Wingerd en De Zon voor de 
heropstart schooljaar 2020-2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het preventie draaiboek goed voor de heropstart schooljaar 
2020-2021 van de Gemeenteschool De Wingerd en De Zon. Hiermee wordt bevestigd dat de opstart op 1 
september 2020 op een veilige manier wordt georganiseerd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  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 2020-20 van de geschonken kadobonnen 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 2020/78 ten bedrage van 153.550,70 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

14.  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 2020/31 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 
  



ONDERWIJS 

28.  Goedkeuren van de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de kosten 
kinderopvang tijdens de schooluren 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de 
kosten kinderopvang tijdens de schooluren goed en machtigt Dominik Ronse tot indiener. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


