
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 31 mei 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 31 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 
17 mei 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 vorderingsstaat 3 betreffende de uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten, vorderingsstaat 3 goed van de werken betreffende de uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum. Het betreft een nihilstaat. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 4 betreffende de uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten, vorderingsstaat 4 goed van de werken betreffende de uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum. Het betreft werken voor een bedrag van 211.474,80 euro. 

FACILITY 

4.  Goedkeuren van de gunning voor aankoop van koffie, toebehoren en koffiemachines 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning goed aan Sigro Food Group Belgium nv uit Rotselaar als leverancier voor koffie, 



toebehoren en koffiemachines. In deze opdracht treedt gemeente Ingelmunster op als aankoopcentrale voor de 
gemeente Kuurne. De totale opdracht is geraamd op 24.393,69 euro. 

LEEFMILIEU 

5.  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-2021-2 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. 

6.  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-2021-3 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. 

7.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2021-7 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 60,00 euro voor het onderhoud van 120m hagen en heggen. 

VOLKSGEZONDHEID 

8.  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 31 augustus 2021. 

OMGEVING 

9.  Goedkeuren van de vraag van Cyclomedia Technologie bv tot het verkrijgen van een toelating 
om 360°-beelden te maken op wegen, fietspaden en voetwegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Cyclomedia om voor de opname van 360°-
beelden wegen, fietspaden en voetwegen te betreden en hiermee, uitzonderlijk, af te wijken van de bepalingen 
van het Algemeen Politiereglement. 



10.  Goedkeuren van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen 
en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

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_2021004406. 

11.  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_2021044658. 

12.  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_2021015468, OMV_2021041259, 2021055793, OMV_2021057379, OMV_2021062993 en OMV_2021068407. 

WONEN 

13.  Principieel toekennen van een gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor de 
verbetering van woningen één aanvraag principieel goed. 

14.  Principieel toekennen van aanpassingspremies voor levenslang wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 19 november 2019 
voor de aanpassing van woningen twee aanvragen principieel goed. 

15.  Weigeren van een gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert, overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor 
de verbetering van woningen, één dossier, aangezien dit niet aan de voorwaarden van het subsidiereglement 
voldoet. 



16.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremie 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, één dossier definitief goed voor een globaal bedrag van 2.500 euro. 

17.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor 
de verbetering van woningen, drie dossiers definitief goed voor een globaal bedrag van 3.181,14 euro. 

SPORT 

18.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het onderhoud van de 
sportvelden 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodige firma's goed voor het onderhoud van de sportvelden voor een geraamd 
bedrag van 56.337,19 euro. 5 leveranciers worden aangeschreven. 

ONDERWIJS 

19.  Openverklaren van betrekkingen in het kader van de oprichting type 7 bij BuBaO De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut verklaart het college van burgemeester en schepenen betrekkingen in het 
kader van de oprichting type 7 bij BuBaO De Zon open vanaf 1 september 2021. De betrekkingen zullen worden 
ingevuld na het doorlopen van een sollicitatieprocedure. 

ALGEMEEN BESTUUR 

20.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het college van burgemeester en 
schepenen Bloom-Law firm uit Oostkamp aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen in het 
geschil voor het Hof van Cassatie met Proximus nv inzake de gemeentebelasting op masten en pylonen voor het 
aanslagjaar 2015. 

21.  Goedkeuren van de gebruiksovereenkomst van de Federal Authentication Service (FAS) 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met de FOD 
BOSA DG DT voor het gebruiken van de Federal Authentication Service (FAS), een dienst waarmee gebruikers 



zichzelf kunnen identificeren zodat ze toegang krijgen tot beveiligde overheidstoepassingen. Dit kadert in het in 
gebruik nemen van het participatieplatform 'MijnOpinie'. 

22.  Uitspreken van het engagement over de toetreding tot het Digitaal Archief Vlaanderen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de engagementsverklaring goed waarbij een toetreding tot het 
Digitaal Archief Vlaanderen voor 2022 in het vooruitzicht wordt gesteld. 

DIENSTVERLENING 

23.  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/59 en 2020/AS/60 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente 
Ingelmunster.  

24.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 3 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

VEILIGHEID 

25.  Goedkeuren van een protocol voor de uitwisseling van camerabeelden met PZ MIDOW en van 
een protocol voor de interne raadpleging van camerabeelden 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de Camerawet en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming twee protocollen goed met de richtlijnen inzake het intern 
raadplegen van camerabeelden en het extern uitwisselen van camerabeelden met PZ MIDOW. 

ALGEMENE FINANCIERING 

26.  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 2021-07 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 



27.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2021-3 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en schepen een kohier 
inzake niet-fiscale invorderingen voor een bedrag van 153,00 euro goed. 

28.  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 2021/20 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

29.  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 2021/50 ten bedrage van 100.767,22 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

PATRIMONIUM 

30.  Kennis nemen van de toelating voor handelingen aan en in een beschermd onroerend goed 

 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 herschilderen van het wapenschild op de Sint-Amanduskerk. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


