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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 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 
31 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 20 en 21 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 20 en 21 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van de herinrichting van de Meulebekestraat en de parking aan het sportcentrum' 
met een gemeentelijk aandeel, namelijk vorderingsstaat 20 is een nihilstaat en vorderingsstaat 21 gaat over een 
bedrag van 27.842,76 euro. 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 15 juni 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de 
effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers aan de activiteit te 
vrijwaren.  

LEEFMILIEU 

4.  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-2021-8 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 van278,5 euro voor het onderhoud van 245m hagen, 9 hoogstammige 
bomen in rij, 1 hoogstammige solitaire boom en 3 hoogstamboomgaarden. 

OMGEVING 

5.  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_2020167369, OMV_2021046631, OMV2021047420, OMV_2021047882, OMV_2021064989 en 
OMV_2021070608. 

PATRIMONIUM 

6.  Selecteren van 5 kandidaturen voor het aanstellen van een ontwerper van het Cultuurhuis 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, de selectie goed van de vijf architectenteams voor op het opmaken van een offerte voor het 
nieuwe Cultuurhuis. 

ONDERWIJS 

7.  Openverklaren van een betrekking van administratief medewerk(st)er bij De Wingerd en De 
Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut verklaart het college van burgemeester en schepenen een betrekking van 
administratief medewerk(st)er open bij De Wingerd en De Zon voor het schooljaar 2021-2022. De betrekkingen 
zullen worden ingevuld na het doorlopen van een selectieprocedure. 

8.  Openverklaren van een betrekking van ICT-coördinator bij De Wingerd vanaf 1 september 
2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut verklaart het college van burgemeester en schepenen een betrekking van 
ICT-coördinator open bij De Wingerd vanaf 1 september 2021. De betrekkingen zullen worden ingevuld na het 
doorlopen van een selectieprocedure. 

DIENSTVERLENING 

9.  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 
dossiers met refertenummer 2020/AS/61, 2020/AS/62 en 2020/AS/63 van ambtswege uit het 
vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  



10.  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/64, 2020/AS/65 en 2020/AS/66 van ambtswege uit het wachtregister van de 
gemeente Ingelmunster.  

COMMUNICATIE 

11.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de aankoop van een 
licentie en het opstarten van een beeldbank 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodige firma's goed voor de aankoop van een licentie en de opstart van een online 
beeldbank, dit voor een geraamd bedrag van 43.560 euro. 3 leveranciers worden aangeschreven. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2021/21 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

13.  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 2021/51 ten bedrage van 335.283,44 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


