
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 14 juni 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 14 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 
7 juni 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 22 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 22 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van de herinrichting van de Meulebekestraat en de parking aan het sportcentrum' 
met een gemeentelijk aandeel. Vorderingsstaat 22 gaat over een bedrag van 370.692,16 euro. 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 16 juni 2021 naar aanleiding van de 
organisatie van het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden te Ingelmunster 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
organisatie van het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden op 16 juni 2021 met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers en bezoekers te vrijwaren. 

ECONOMIE 

4.  Goedkeuren van een inname van openbaar domein voor een commerciële activiteit 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig het gemeentelijk reglement inzake inname van openbaar domein voor een commerciële activiteit 
van 21 september 2010 keurt het college van burgemeester en schepenen een aanvraag goed. Het betreft het 
plaatsen van een tijdelijk terras in de Oostrozebekestraat. 



5.  Goedkeuren van een inname van openbaar domein voor een commerciële activiteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Overeenkomstig het gemeentelijk reglement inzake inname van openbaar domein voor een commerciële activiteit 
van 21 september 2010 keurt het college van burgemeester en schepenen aanvragen goed. Het betreft het 
uitbreiden van terrassen voor één dag, namelijk op woensdag 16 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_2021045414, OMV_2021059713 en OMV_2021071871. 

7.  Verlenen 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 de Provincie West-Vlaanderen over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2021014739. 

WONEN 

8.  Wijzigen van een adres 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Als aangesteld beheerder van het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, keurt het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel tot adreswijziging goed. 

SPORT 

9.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de aankoop, levering en 
plaatsing van een turnvloer 

 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 de aankoop, levering en plaatsing van een turnvloer, dit 
voor een geraamd bedrag van 40.000 euro. 3 leveranciers worden aangeschreven. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

10.  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 Verhamme & partners uit Izegem aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen 
naar aanleiding van een verzoekschrift op tegenspraak tegen een belasting op masten en pylonen. 

11.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 22 juni 2021 goed 
en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

12.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

14.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijst nummers 
2021/32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62  ten bedrage van 
740.553,52 euro en gelast de betaling ervan. 

15.  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 2021/22 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

16.  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 2021/53 ten bedrage van 469.429,05 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



Kennisname 

OMGEVING 

17.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2021045377. 

18.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de gewestelijke 
omgevingsambtenaar tot het verlenen van een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2020137327. 

19.  Kennis nemen van een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen met referentienummer RvVb-A-2021-1028. 

VEILIGHEID 

20.  Kennis nemen van het veiligheidsbesluit VM.CD.2021.01 van het Agenstschap Natuur & Bos 
van de Vlaamse overheid inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het veiligheidsbesluit VM.CD.2021.01 van het 
Agentschap Natuur & Bos van de Vlaamse Overheid inzake een rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


