
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 26 april 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 26 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 
19 april 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 278 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van de definitieve oplevering van de groenaanleg in de  'Verkaveling Korenbloem' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
definitieve oplevering goed van de groenaanleg in de verkaveling Korenbloem, uitgevoerd door aannemer Olivier 
Construct uit Izegem, op last van de verkavelaar. 

MOBILITEIT 

3.  Goedkeuren van de aanstelling van de ontwerper voor de herziening van het mobiliteitsplan 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt, in overeenstemming met de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten, de opdracht voor de herziening van het mobiliteitsplan aan de firma Vectris uit Leuven voor 
een bedrag van 51.650,06 euro. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4.  Niet uitoefenen van het recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 135972, niet te 
aanvaarden. 



OMGEVING 

5.  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_2021069261 en 
OMV_2021067890. 

6.  Verlenen van advies in het 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 de provinciale omgevingsvergunningscommissie over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2021045377. 

7.  Verlenen van een ongunstig advies in het 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 ongunstig advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie 
over de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2020051932. 

8.  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_2021035442, OMV_2021038706, OMV_2021042970, OMV_2021046012 

JEUGD 

9.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het leveren en plaatsen 
van speeltoestellen op verschilende locaties 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodige firma's goed voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen voor een 
geraamd bedrag van 78.749,99 euro. 9 leveranciers worden aangeschreven. 
  



ONDERWIJS 

10.  Goedkeuren van een verlenging van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) ASV 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de verlenging van een 
vervanging van een onderwijzer(es) ASV, afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" 
met ingang van 3 april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 

11.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de noodopvang van 
schoolkinderen tijdens de verlengde paasvakantie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met Kinderopvang 't Achterhuisje vzw goed 
voor het creëren van noodopvang van schoolkinderen tijdens de verlengde paasvakantie. Deze overeenkomst 
kadert in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van noodopvang. 

12.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de noodopvang van 
schoolkinderen tijdens de verlengde paasvakantie 

 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 noodopvang van schoolkinderen tijdens de verlengde paasvakantie. Deze 
overeenkomst kadert in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van 
noodopvang. 

DIENSTVERLENING 

14.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 2 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 11 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  



16.  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/57 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente 
Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

17.  Contractueel aanstellen van 1 VTE jeugdbeleidsmedewerker en coördinator buitenschoolse 
opvang (niveau B4-B5) binnen de dienst vrije tijd 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, na het beëindigen van de selectieprocedure, de 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een jeugdbeleidsmedewerker en coördinator buitenschoolse 
opvang voor de dienst vrije tijd van de gemeente goed. De gemeente Ingelmunster wenst betrokkene alle succes 
in de betrekking. 

ALGEMENE FINANCIERING 

18.  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 2021/16 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

19.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 

20.  Kennis nemen van de voortgangsrapportage in het kader van 'De 10 grote werken' 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot "De 10 
Grote werken' overeenkomstig de verplichtingen inzake organisatiebeheer en de opvolging van de strategische 
planning. Deze stand van zaken is terug te vinden via www.ingelmunster.be/detiengrotewerken/. 



Beslissingen ter zitting 

WONEN 

37.  Goedkeuren van een verzoekschrift aan Izi Wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de schepen bevoegd voor Wonen om een 
verzoekschrift in te dienen bij het bestuursorgaan van IZI Wonen om de beslissing van 13 april 2021 betreffende 
de eigen huisvesting te heroverwegen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


