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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2021 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 
25 januari 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  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-2021-1 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 

3.  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_202101688. 

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_2020128543, OMV_2020132149, OMV_2020149142, OMV_2020160617, OMV_2020167851. 



WONEN 

5.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
voor de verbetering van woningen, drie dossiers definitief goed voor een globaal bedrag van 750 euro. 

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 

6.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de opvang van schoolkinderen 
tijdens de schooluren in de week na de herfstvakantie van 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met CV Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster goed voor het creëren van bijkomende opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren. Deze 
overeenkomst kadert in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van 
bijkomende opvang. 

7.  Goedkeuren van de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor 
noodopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de 
kosten noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie goed en machtigt Dominik Ronse tot indiener. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

8.  Consolideren van een arbeidsongeval 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9.  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 2021-01 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 



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 2021/5 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 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 lijsten 2021/13 en 14 ten bedrage van 126.443,28 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

PATRIMONIUM 

12.  Kennis nemen van de toelating voor handelingen aan parochiekerk Sint-Amandus  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelating verkregen van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van vier camera's op de gevels van de kerk. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


