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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 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 
31 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 4 tot en met vorderingsstaat 6 voor de omgevingswerken op 
de site van de brouwerij en het sportpark 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 tot en met vorderingsstaat 6 goed voor de 
opdracht 'omgevingswerken op de site van brouwerij en sportpark' uitgevoerd door BVBA Pascal Bisschop op last 
van verkavelaar NV Hyboma met een gemeentelijk aandeel. Het zijn nihilstaten. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor het herstel van de Gentstraat naar aanleiding van de 
werken in de Oostrozebekestraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de opdracht 'herstel van de 
Gentstraat naar aanleiding van de werken in de Oostrozebekestraat' uitgevoerd door bvba Vuylsteke met een 
gemeentelijk aandeel. De vorderingsstaat bedraagt 175.553,98 euro. 

4.  Goedkeuren van vorderingsstaat 25 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 25 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.  



MOBILITEIT 

5.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 18 september 2020 naar 
aanleiding van de Strapdag 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 18 
september 2020 naar aanleiding van de organisatie van een Strapdag met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

LEEFMILIEU 

6.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag GR-2019-13 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers van 19 oktober 2004 en gewijzigd in zitting van 24 april 
2012. De totale subsidie bedraagt 53,75 euro.  

WONEN 

7.  Vaststellen van de totstandkomingsprocedure voor het opstellen van een lokaal 
toewijzingsreglement 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

DIENSTVERLENING 

8.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 5 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

9.  Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2020/AS/32 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 



10.  Ambtshalve schrappen uit het wachtregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2020/AS/33 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster.  

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Goedkeuren van een niet-structureel tarief 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 mei 2020 betreffende het vaststellen van retributies en de 
voorwaarden ervan keurt het college van burgemeester en schepenen het niet-structureel tarief voor een 
daguitstap voor de jeugd in de herfstvakantie goed. 

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 2020-21 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

13.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 2020/32 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

14.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijsten 2020/20200147, 200200148 en 79 ten bedrage van 65.411,12 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 
OMGEVING 

15.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de gewestelijke 
omgevingsambtenaar tot het verlenen van een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2020046933. 



ALGEMEEN BESTUUR 

16.  Kennis nemen van de voortgangsrapportage in het kader van 'De 10 grote werken' 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot "De 10 
Grote werken' overeenkomstig de verplichtingen inzake organisatiebeheer en de opvolging van de strategische 
planning. Deze stand van zaken is terug te vinden via www.ingelmunster.be/detiengrotewerken/ 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


