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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 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 
5 juli 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 op 13 en 16 juli 2021 naar 
aanleiding van het uitvoeren van het veegplan 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van het 
uitvoeren van het veegplan op 13 en 16 juli 2021 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te 
leiden en het correct uitvoeren van het veegplan mogelijk te maken. 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2021 in de 
Doelstraat en Kloosterhof naar aanleiding van een rommelmarkt 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Doelstraat en 
Kloosterhof op 21 juli 2021 naar aanleiding van een rommelmarkt met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in 
goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

4.  Goedkeuren van een aanvraag tot het bekomen van een bestuurderspas 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van het decreet betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, 1 aanvraag voor bestuurderspassen goed. 



FACILITY 

5.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van een 
graafkraan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de aankoop van een graafkraan met toebehoren voor een  geraamd 
bedrag van 175.450,00 euro. 

OMGEVING 

6.  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_2021111389. 

7.  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_2021049226, OMV_2021073304, OMV_2021081155 en OMV_2021095157. 

8.  Weigeren 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 weigert het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2021043765. 

DIENSTVERLENING 

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

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 202103 (175 euro).  
  



ALGEMENE FINANCIERING 

10.  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 2021/26 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

11.  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 2021/61 ten bedrage van 21.430,32 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

12.  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 lijsten nummers 
2021/68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82 en 83 ten bedrage van 205.200,38 euro en gelast de betaling ervan. 

13.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, 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 2021-11 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


