
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 9 augustus 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 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 
26 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 naar aanleiding van een 
buurtfeest in de Maandagstraat op 21 en 22 augustus 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Hendrik 
Consciencestraat naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest op 10 juli 2021 met de bedoeling de 
effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een 
buurtfeest in de Albrecht Rodenbachstraat op 11 en 12 september 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Albrecht 
Rodenbachstraat naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest op 11 en 12 september 2021 met de 
bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 2 september 2021 naar 
aanleiding van een doortocht van de wielerwedstrijd Benelux Tour 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd Benelux Tour op 2 september 2021 met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 



6.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 augustus 2021 naar 
aanleiding van een wielerwedstrijd op grondgebied Oostrozebeke 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed op 20 augustus 2021 naar 
aanleiding van een wielerwedstrijd in Oostrozebeke met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen 
te leiden. 

OMGEVING 

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_2021110607, OMV_2021112351, OMV_2021103037, OMV_2021093930 en OMV_2021106106. 

ONDERWIJS 

8.  Niet aanvaarden van een kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In overeenstemming met de rechtspositieregeling van het onderwijspersoneel wijst het college van burgemeester 
en schepenen een kandidatuur af voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. 

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 subsidieaanvragen overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 2021005 (300 euro) en 2021006 (175 euro) en 2021007 (300 euro). 

10.  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 dossier 
met refertenummer 2020/AS/70 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  
  



PERSONEEL EN ORGANISATIE 

11.  Vaststellen van het rustpensioen van een gewezen mandataris 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de 
geldende pensioenregelgeving, het rustpensioen van een gewezen mandataris vast. 

12.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker met blijvende 
arbeidsongeschiiktheid 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker met 
blijvende arbeidsongeschiktheid. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  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 2021-13 
 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

14.  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 2021/65 ten bedrage van 162.760,65 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

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 2021/28 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


