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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 21 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 
14 december 2020 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen GR-2019-1 tot en met GR-2019-16 goed 
overeenkomstig het subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers van 19 oktober 2004 en gewijzigd in 
zitting van 24 april 2012. De totale subsidie bedraagt 2.868,25 euro. 

3.  Goedkeuren van een aanvraag voor de aanleg van een tegeltuin 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt, overeenkomstig het reglement voor de aanleg van een tegeltuin 
van 22 september 2020, de aanvraag STT-2020-1 goed. 

4.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2020- 9 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van  192,5 euro voor het onderhoud van 385m hagen en heggen. 
  



OMGEVING 

5.  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_2020107967, OMV_2020116103, OMV_2020142267, OMV_2020146220. 

VRIJE TIJD 

6.  Goedkeuren van een aanvraag tot erkenning van een vereniging 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het reglement van 19 mei 2015 houdende de 
erkenning van een vereniging, de aanvraag tot erkenning van Ingelhoods Events, een vereniging voor jeugd en 
adolescenten, goed. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van een raamovereenkomst tussen de Katholieke Hogeschool Vives en de 
gemeente Ingelmunster voor stages lerarenopleidingen 2020-2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en schepenen de 
raamovereenkomst voor stages lerarenopleidingen met Katholieke Hogeschool Vives goed voor het schooljaar 
2020-2021. Dit laat toe dat studenten in de onderwijzersopleiding van Vives stage kunnen doen in de 
gemeentescholen. 

DIENSTVERLENING 

8.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 8 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

ALGEMENE FINANCIERING 

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 lijsten 2020/20200212 en 2020/109 ten bedrage van 229.592,38 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



10.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de belasting op ontbrekende 
parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 op ontbrekende parkeerplaatsen en 
fietsstalplaatsen keurt het college van burgemeester en schepen het kohier voor 2020 goed. Het bevat 1 artikel 
voor een bedrag van 37.500 euro. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


