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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 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 december 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 de gunning van het raamcontract voor het vegen van het openbaar domein 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de 
overheidsopdrachtenwetgeving, het raamcontract voor het vegen van het openbaar domein met de aannemer De 
Vlieger R & Cie BVBA goed, dit tegen een bedrag van 60.742 euro. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 16 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 16 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van de herinrichting van de Meulebekestraat en de parking aan het sportcentrum' 
met een gemeentelijk aandeel. Vorderingsstaat 16 gaat over een bedrag van 17.854,24 euro. 

FACILITY 

4.  Goedkeuren van de gunning voor de levering van een heftruck 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de 
overheidsopdrachtenwetgeving, de gunning voor de levering van een heftruck voor de technische diensten goed. 
Dit zal gebeuren door TVH Forklift parts NV van Waregem voor een globaal bedrag van 33.880 euro. 



LEEFMILIEU 

5.  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-2020-6 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

OMGEVING 

6.  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_2020156481. 

7.  Verlenen van advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen gunstig advies aan de provincie West-Vlaanderen over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2020125345. 

8.  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_2020096956, OMV_2020117972, OMV_2020130902 en OMV_2020135642. 

KUNSTONDERWIJS 

9.  Goedkeuren van de gebruiksovereenkomst tussen Prizma VZW en de gemeente Ingelmunster 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een gebruiksovereenkomst goed met Prizma vzw voor de inzet van de Onze Lieve Vrouwschool als 
vestiging van het filiaal Ingelmunster voor de academie voor muziek en woord Art'Iz. 
  



ONDERWIJS 

10.  Verlengen van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) ASV in het 
ondersteuningsnetwerk bij de gemeentelijke BLO-school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de verdere verlenging 
van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) ASV in het ondersteuningsnetwerk goed bij de gemeentelijke 
BLO-school "De Zon" van 1 januari 2021 tot en met 20 februari 2021. 

ALGEMEEN BESTUUR 

11.  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 december 2020 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

12.  Goedkeuren van de afsprakennnota met de Jeugdraad 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

In uitvoering van het participatiereglement keurt het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 
met de Jeugdraad goed. In de afsprakennota wordt de concrete samenwerking in onderling overleg vastgelegd, 
samen met een budgettering van de werking van de participatieraad en een oplijsting van de activiteiten die in 
onderlinge samenwerking worden georganiseerd. 

DIENSTVERLENING 

13.  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/52 en 2020/AS/53 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de 
gemeente Ingelmunster.  

14.  Goedkeuren van de hernieuwing van een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

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



PERSONEEL EN ORGANISATIE 

15.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de vakantiedagen, de collectieve vakantiedagen en de 
compensatiedagen voor 2021 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen legt, in uitvoering van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en na kennisgeving aan de vakorganisaties, alle dagen vast voor 2021 waarop de diensten in 
meer of mindere mate beschikbaar zijn. Het OCMW en de gemeente volgen dezelfde regeling. 

ALGEMENE FINANCIERING 

16.  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 2020/45 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

17.  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 2020/20200207, 2020/20200208 en 2020/105 ten bedrage van 206.346,46 euro en gelast de 
betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

18.  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 2020-27 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

19.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de niet-fiscale invorderingen voor het 
boekjaar 2020, deel 1 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en schepen deel 1 van 
het kohier voor 2020 inzake niet-fiscale invoerderingen goed. Het bevat 5 artikels voor een bedrag van 572,48 
euro. 

  



Kennisname 

VEILIGHEID 

20.  Kennis nemen van een politiebesluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen van 3 
december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van 
pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiebesluit van 3 december 2020 van de 
provinciegouverneur met betrekking tot het opleggen van een uniform en verplicht verbod op vuurwerk, 
verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen tussen 19 november 2020 en 17 januari 
2021 en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen. 

21.  Kennis nemen van een politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur van 
West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op 
het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiebesluit van 3 december 2020 van de 
provinciegouverneur met betrekking tot aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op 
het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. 

EREDIENSTEN 

22.  Kennis nemen van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus Ingelmunster  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus 
van 23 november 2020 overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


