
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 19 april 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 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 
12 april 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.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 2 mei 2021 naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd International Paracycling Classics Ronde in Vlaanderen Brugge-
Ronse  

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de 
mobiliteitseffecten en de veiligheid van de deelnemers van de wielerwedstrijd op 2 mei 2021 in goede banen te 
leiden. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2021-5 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 180,00 euro voor het onderhoud van 15 knotbomen. 

4.  Goedkeuren van gebruiksovereenkomsten voor de Drevetuintjes 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, na de opzeg van de gebruiksovereenkomst voor een 
volkstuintje, de nieuwe gebruiksovereenkomsten goed. 
  



VOLKSGEZONDHEID 

5.  Verlengen van het mandaat aan stad Roeselare in het kader van een subsidie om de contact- 
en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt, in het kader van de regionale samenwerking, het mandaat 
aan stad Roeselare om, namens de gemeente Ingelmunster, de subsidies om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken, ten voordele van DVV Midwest aan te vragen en door te 
storten. De verlenging wordt voorzien tot 30 juni 2021. 

OMGEVING 

6.  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_2020167111 en OMV_2021036060. 

7.  Verlenen van advies in 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 advies aan Departement Omgeving over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2020137327. 

DIENSTVERLENING 

8.  Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister 

 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/55 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente 
Ingelmunster.  

9.  Ambtshalve schrappen uit het wachtregister 

 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/56 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster.  



10.  Beëindigen van verlopen grafconcessies voor de periode 2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt, in uitvoering van de regelgeving op de lijkbezorging en de 
begraafplaatsen, definitief 55 grafconcessies die vervallen zijn. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 lijst 2021/40 ten bedrage van 211.289,62 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

12.  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 2021/15 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over het eerste kwartaal van 2021 
voor de gemeente en het OCMW 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, overeenkomstig artikel 177 van het decreet over het lokaal 
bestuur, kennis van dit rapport dat in volle onafhankelijkheid door de financieel directeur is opgesteld. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


