
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 8 februari 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 8 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 
1 februari 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

MOBILITEIT 

2.  Goedkeuren van de aanstelling van de provincie West-Vlaanderen als trekker voor de opmaak 
van een integrale startnota in het kader van het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, in overeenstemming met de bepalingen van het Fietsfonds, de 
aanstelling van de provincie West-Vlaanderen als trekker voor de opmaak van een integrale startnota goed. Dit 
kader in het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke voor de aanleg van een prioritaire fietsverbinding, onder meer, 
op het grondgebied van Ingelmunster. 

OMGEVING 

3.  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_2020146217, OMV_2020156178, OMV_2020165551. 

4.  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_2021016135. 
  



DIENSTVERLENING 

5.  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/54 van ambtswege uit het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Openverklaren van 1 VTE jeugdbeleidsmedewerker en coördinator buitenschoolse opvang 
(contractueel, niveau B4-B5) binnen de dienst vrije tijd te vervullen via bevordering, interne 
personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit gemeente-OCMW 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college keurt, in overeenstemming met de rechtspositieregeling voor de medewerkers van gemeente en 
OCMW, de openverklaring van één voltijdse contractuele functie jeugdbeleidsmedewerker en coördinator 
buitenschoolse opvang via bevordering, interne personeelsmobiliteit en externe personeelsmobiliteit gemeente-
OCMW goed. Een selectieprocedure wordt georganiseerd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het vierde 
kwartaal 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het vierde kwartaal van 2020 goed, in uitvoering 
van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op de huis-
aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten. Het kohier kent 50 artikels ter waarde van 20.527,50 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2021. 

8.  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 2021/6 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

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 2021/17 en 18 ten bedrage van 213.208,07 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



Kennisname 

EREDIENSTEN 

10.  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 25 januari  2021 overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


