
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 4 januari 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 4 januari 2021 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
21 en 28 december 2020 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 
277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

WONEN 

2.  Vaststelling wijziging gemeentelijke verordening met oog op het versterken van de 
woonkwaliteit 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt, overeenkomstig de bepalingen van de Codex Ruimtelijke 
ordening, een ontwerp van actualisatie van de gemeentelijke verordening met oog op het versterken van de 
woonkwaliteit voorlopig vast. 

DIENSTVERLENING 

3.  Goedkeuren van de aanvraag voor het plaatsen van een cache voor geocaching op openbaar 
domein 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen de aanvraag voor het plaatsen van een cache voor geocaching goed op openbaar domein in de 
omgeving van de Molenhoek. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

4.  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 2021/1 ten bedrage van 27.793,37 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

5.  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 2021/1 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  Kennis nemen van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 8 december 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 
8 december 2020 in de zaak Gemeente Ingelmunster tegen Hemara. Het betreft een gunstig vonnis. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


