
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 17 mei 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 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 
10 mei 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 te Ingelmunster vanaf 23 mei tot 1 november 
2021 naar aanleiding van het heropenen van de horeca bij de COVID-19 pandemie 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
heropening van de horeca bij de COVID-19 pandemie met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de bezoekers aan de horecazaak te vrijwaren.  

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van 
vinkenzettingen te Ingelmunster in 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
organisatie van vinkenzettingen in het seizoen 2021 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen 
te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

OMGEVING 

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_2021076419 en 
OMV_2021077165. 
  



ONDERWIJS 

5.  Eénmalig bijkomend vacant verklaren van betrekkingen in een wervingsambt voor het 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs voor 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut verklaart het college van burgemeester en schepenen éénmalig meerdere 
betrekkingen in een wervingsambt vacant voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs van het gemeentelijk 
onderwijs 2021. 

DIENSTVERLENING 

6.  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/58 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente 
Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

7.  Aanvaarden van een aanvraag tot schadeloosstelling met tussenkomst van Fedris omwille van 
een beroepsziekte van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt een aanvraag om schadeloosstelling wegens een 
beroepsziekte van een medewerker. Fedris, het fonds voor beroepsziekten, neemt hiervoor de last op zich. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op gebouwen en/of woningen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig of 
onafgewerkt in het tweede semester van het aanslagjaar 2020 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het tweede semester van 2020 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op op gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig of 
onafgewerkt. Het kohier kent 2 artikels ter waarde van 3.000,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2021. 

9.  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 2021/19 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 



10.  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 2021/47 ten bedrage van 145.144,09 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  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 2021-06 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

Kennisname 

LEEFMILIEU 

12.  Kennis nemen van een conformiteitsattest voor een bodemsaneringsproject 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de OVAM van 10 mei 2021 
waarbij het 'Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject, deel ondiepe kernzones Vlabotex vzw, dossiernummer 
30804' conform is aan de bepalingen van het Bodemdecreet. 

VEILIGHEID 

13.  Kennis nemen van het politiebesluit van 7 mei 2021 van de provinciegouverneur van West-
Vlaanderen tot opheffen van het politiebesluit van de provinciegouverneur van 22 oktober 2020 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiebesluit van 7 mei 2021 van de 
provinciegouverneur betreffende het opheffen van het politiebesluit van 22 oktober 2020 van de gouverneur van 
West-Vlaanderen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


