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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 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 
16 november 2020 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

MOBILITEIT 

2.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Hinnebilkstraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster. Het 
betreft het aanbrengen van een mindervalidenparkeerplaats ter hoogte van Hinnebilkstraat 7 om de tijdelijk 
negatieve gevolgen van de werken aan de Meusbroekbeek te compenseren. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van een 
landschaps(bedrijfs)plan 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de 
landschaps(bedrijfs)plannen LP-2020-1 en LP-2020-2 goed overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst met 
de provincie van 20 december 2016. De gemeentelijke bijdrage wordt geraamd op 269 euro. 
  



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_2020087676 en OMV_2020093332. 

5.  Weigeren 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 weigert het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2020077384. 

ALGEMEEN BESTUUR 

6.  Vaststellen van 2% van het aantal inwoners te Ingelmunster ouder dan 16 jaar op 1 januari 
2020 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt in uitvoering van het gemeentelijk participatiereglement, 2% van 
het aantal inwoners van Ingelmunster ouder dan 16 jaar op 1 januari 2020, vast. In voorkomend geval moeten 
188 burgers van Ingelmunster hun handtekening plaatsen onder een vraag of voorstel van burgers voor 
spreekrecht op de gemeenteraad. 

7.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunning voor het leveren van software voor 
financiële- en beleidsmatige rapportage en projectbeheer 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, de 
gunning goed voor het leveren van software voor financiële- en beleidsmatige rapportage en projectbeheer aan de 
firma Pepperflow voor een bedrag van 78.190,20 euro gespreid over een termijn van 4 jaar. 

DIENSTVERLENING 

8.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

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



ALGEMENE FINANCIERING 

9.  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 lijst nr. 2020/108, 
113, 114, 115, 116, 117, 118 en 119 ten bedrage van 205.260,06 euro en gelast de betaling ervan. 

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 2020/42 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

11.  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 2020/99 ten bedrage van 213.006,85 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

OMGEVING 

12.  Kennis nemen van een beslissing over een afwijkingsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, overeenkomstig de bepalingen van de Codex Ruimtelijke 
ordening, kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering tot weigering van de afwijkingsaanvraag met ref. 
nummer 2020056468. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


