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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 21 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 
14 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 1 betreffende de aanleg van het wandelpad in de 
Mandelmeersen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de opdracht 'Aanleg van een 
wandelpad in de Mandelmeersen' uitgevoerd door BVBA Jan Belaen op last van gemeente. Het betreft een bedrag 
van 25.407,10 euro. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van de deelname aan de actie 'Weet jij wat je dak allemaal kan?' van WVI 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Op voorstel van de WVI keurt het college van burgemeester en schepenen principieel de deelname aan de actie 
'Weet jij wat je dak allemaal kan?' goed. Het betreft een actie kaderend in het Burgemeestersconvenant 2030 dat 
in 2021 zou opstarten onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse overheid. 

OMGEVING 

4.  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_2020074528, OMV_2020077267, OMV_2020068243, OMV_2020089164 en OMV_2020100725. 



KUNSTONDERWIJS 

5.  Goedkeuren van het verderzetten van de inrichting van een stripatelier in de kunstacademie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor continuïteit in het aanbod van de kunstacademie Tielt voor 
het inrichten van een stripatelier in de lokale vestiging te Ingelmunster. In afwachting van het structureel opnemen 
van deze lessen in het aanbod vanaf volgend schooljaar, waarbij de Vlaamse overheid de loonkost hiervan betaalt, 
staat de gemeente Ingelmunster ook dit schooljaar hiervoor in ten bedrage van 12.650 euro. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Statutair aanstellen van 1 VTE directeur ruimte (niveau A5a-A5b) binnen het departement 
ruimte na beëindigen van de proeftijd 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, na beëindiging van de proeftijd, definitief de bevordering van 
een medewerker tot directeur ruimte goed. 

VEILIGHEID 

7.  Toelaten van een evenement op 9, 10 en 11 oktober 2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het inperken van Covid19 keurt het college van burgemeester 
en schepenen de aanvraag tot organisatie van Labadoux Bubbelt goed op 9, 10 en 11 oktober 2020. Na overleg 
met de organisatoren, het maken van de nodige afspraken en het bekomen van een groen evenementenlabel, 
kunnen deze evenementen in alle veiligheid plaatsvinden. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nummers 
2020/61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95 en 96 ten bedrage van 
624.997,08 euro en gelast de betaling ervan. 

9.  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 2020/83 ten bedrage van 67.138,92 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



10.  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 2020/34 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


