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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 14 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 
7 september 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 27 en schuldvordering 27 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 27 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.  

3.  Goedkeuring van de gunning voor de opdracht betreffende de aanleg van een brug over de 
Mandel in het kader van de aanleg van het wandelpad doorheen de Mandelmeersen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het College van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, 
de gunning van de overheidsopdracht voor het realiseren van de brug op het wandelpad van de Mandelmeersen 
goed aan Heyrman-De Roeck NV van Beveren voor een totaalbedrag van 127.372,50 euro. 

MOBILITEIT 

4.  Goedkeuren van de deelname aan een raamcontract van DVV Midwest voor de aankoop van 
verkeerssignalisatie 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor afname van verkeerssignalisatie. Het betreft een overheidsopdracht die door DVV 



Midwest gegund werd aan NV Trafiroad en loopt van 6 juli 2020 tot 5 juli 2024. De geraamde afname voor 
Ingelmunster wordt geraamd op 20.000 euro per jaar. 

5.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Kontrabasfeesten op 
25, 26 en 27 september 2020 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 25, 26 
en 27  
september 2020 naar aanleiding van de Kontrabasfeesten 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 26 en 27 september 2020 
naar aanleiding van de Septemberkermis 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Gravinnestraat op 26 
en 27 september 2020 naar aanleiding van de Septemberkermis met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in 
goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

7.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 1 september tot 31 
oktober 2020 naar aanleiding van het plaatsen van terrassen bij het heropenen van de horeca tijdens 
de COVID-19 pandemie 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van het 
plaatsen van bijkomende terrassen bij de heropening van de horeca tijdens de COVID-19 pandemie met de 
bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de bezoekers aan de 
horecazaak te vrijwaren.  

LEEFMILIEU 

8.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteit ter gelegenheid van de Kontrabasfeesten van 25 tot en met 27 september 2020 goed. 

9.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag ZW-2020-8 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De totale subsidie bedraagt 25,00 
euro. 
  



OMGEVING 

10.  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_2020079814. 

11.  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_2020064281, OMV_202006181, OMV_2020070567 en OMV_2020070608. 

12.  Goedkeuren van een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning 

 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 het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden goed, met 
referentienummer OMV_2020061811. 

WONEN 

13.  Wijzigen van een adres 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Als aangesteld beheerder van het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, keurt het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel tot adreswijziging goed. 

PATRIMONIUM 

14.  Goedkeuren van de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het masterplan van het sportpark 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het College van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, 
de gunningswijze en de uit te nodigen firma's goed voor de opdracht betreffende de opmaak van een masterplan 
voor het gemeentelijk sportpark. De opdracht wordt geraamd op 12.100 euro. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

15.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 22 september 2020 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

16.  Ambtshalve schrappen uit het bevolkings- en vreemdelingenregister 

 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/34, 2020/AS/35, 2020/AS/36 en 2020/AS/37 van ambtswege uit het 
bevolkings- en vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

17.  Consolideren van een arbeidsongeval 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

18.  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 2020-22 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

19.  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 2020/33 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 
  



20.  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 lijst 2020/81 ten bedrage van 70.075,97 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


