
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 5 oktober 2020 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 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 
28 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 het proces verbaal van ingebruikname van de parking aan het sportcentrum 
en de Bollewerpstraat in kader van het dossier 'Herwaardering Meusbroekbeek' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebruikname goed voor de parking 
sportcentrum en de Bollewerpstraat uitgevoerd door aannemer Persyn uit Zwevegem  in kader van het dossier 
'Herwaardering Meusbroekbeek'. Hiermee wordt voor dit dossier, dat in verschillende fasen wordt uitgevoerd, de 
afgewerkte delen door de aannemer vrijgegeven voor ingebruikname. 

FACILITY 

3.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor de aankoop van een 
heftruck 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving op de overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor de aankoop van een heftruck goed. De aankoop wordt 
geraamd op  

LEEFMILIEU 

4.  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 Dag van de Jeugdbeweging op 23 oktober 2020 in de Cultuurfabriek goed. 



5.  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 'Labadoux bubbelt' van 9 tot en met 11 oktober 2020 op de Festivalweide goed. 

6.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2020-5 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 150 euro. 

ECONOMIE 

7.  Goedkeuren van een verzoek tot overname van een abonnement voor een standplaats op de 
Septemberkermis 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

In uitvoering van het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen te Ingelmunster 
keurt het college van burgemeester en schepenen een verzoek tot overname van een abonnement goed voor de 
Septemberkermis. 

OMGEVING 

8.  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 meldingen van stedenbouwkundige handelingen en/of de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met referentienummer OMV_20200119724, OMV_2020119835 
en OMV_2020117455. 

9.  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_2020092451, OMV_2020096538, OMV_2020100502, OMV_2020108496, OMV_2020120235. 

PATRIMONIUM 

10.  Goedkeuren van de gunning voor het ontwerpen van een masterplan voor het sportpark 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt, overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor het sportcentrum aan Infrabureau 
Demey van Roeselare voor een bedrag van 21.804,20 euro. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Geschonken kadobonnen 

 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 2020-24 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

12.  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 2020/36 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

13.  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 2020/87 ten bedrage van 22.843,86 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

WATER 

14.  Kennis nemen van een verzoekschrift met betrekking tot de vijver in de Vierbunderwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een verzoekschrift met betrekking tot de vijver in 
de Vierbunderwijk. Aangezien de waterbergende functie van de vijver door de bijkomende aanleg van een hoger 
gelegen wachtbekken verminderd is en de vijver verlandt zal overgegaan worden tot een herinrichting van de zone 
in overleg met de buurt. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


