
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 21 juni 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 21 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 
14 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 de definitieve oplevering van de aanleg van fietspaden in de wijk 
Bruinbeekstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, de definitieve oplevering op 10 juni 2021 van de aanleg van fietspaden in de wijk 
Bruinbeekstraat goed. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2021-9 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 96 euro voor het onderhoud van 8 knotbomen. 

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 138796, 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_2021099722. 

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_2021005218, OMV_2021044470, OMV_2021066885, OMV_2021069260 en OMV_2021082056. 

PATRIMONIUM 

7.  Goedkeuren van het bestek met betrekking tot het aanstellen van een ontwerper voor het 
Cultuurhuis 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten en volgend op de beslissing in zitting van 14 juni 2021, het bestek voor het voor aanstellen 
van een ontwerper van het Cultuurhuis goed. De opdracht wordt geraamd op 530.000 euro en voorgesteld aan de 
5 weerhouden kandidaten. 

ONDERWIJS 

8.  Beoordelen van de kandidaturen voor de openstaande betrekkingen in het kader van de 
oprichting type 7 bij BuBaO De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut en op voorstel van de selectiecommissie keurt het college van burgemeester 
en schepenen de beoordeling van de kandidaturen goed voor de openstaande betrekkingen in het kader van de 
oprichting type 7 bij BuBaO De Zon. 20 kandidaturen op de 81 werden weerhouden. 

DIENSTVERLENING 

9.  Goedkeuren, bij uitzondering, van een aanvraag voor de asverstrooiing van een niet-inwoner 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In afwijking van het reglement betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging keurt het college van 
Burgemeester en Schepenen een aanvraag goed voor de asverstrooiing van een niet-inwoner. 



10.  Goedkeuren, bij uitzondering, van een aanvraag voor een nieuwe concessie zonder 
herbegraven na het verlopen van de ongeconcedeerde periode 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In afwijking van het reglement betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging keurt het college van 
Burgemeester en Schepenen een aanvraag goed voor een nieuwe concessie zonder herbegraven na het verlopen 
van de ongeconcedeerde periode. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

11.  Goedkeuren van de gunning voor het huren van led-kerstverlichting 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning goed aan Kamiel Verstraete en zoon NV, uit Jabbeke als leverancier voor te 
huren led-kerstverlichting. De totale opdracht is geraamd op 59.999,98  euro. 

SOCIALE ZAKEN 

12.  Principieel goedkeuren van het verzoek tot financieel ondersteunen van het Palliatief 
Dagcentrum van het regionaal netwerk palliatieve zorg De Mantel 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om het verzoek tot financiële ondersteuning van het 
Palliatief Dagcentrum van De Mantel te Roeselare volgens de aangegeven condities goed te keuren op voorwaarde 
van solidariteit van alle gemeenten van Midwest. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2020 betreffende de delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan, wordt een 
tariefaanpassing voorgesteld. 

14.  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 2021/23 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 



15.  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 2021/56 ten bedrage van 330.905,65 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

FACILITY 

16.  Kennis nemen van de gunning van een contract voor ramenwas door de gemeente Kuurne, 
optredend als aankoopcentrale 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 11 mei 2021 van de gemeente 
Kuurne, optredend als aankoopcentrale, onder meer voor gemeente en OCMW Ingelmunster, waarbij een 
overeenkomst voor ramenwas werd gegund aan GOM NV van Antwerpen ten bedrage van 10.398,84 euro voor 
een periode van 3 jaar. 

ALGEMENE FINANCIERING 

17.  Kennis nemen van het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg van 8 juni 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 
8 juni 2021 in de zaak Gemeente Ingelmunster tegen Telenet . Het betreft een gunstig vonnis 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


