
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 16 augustus 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 16 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 
9 augustus 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 het 
Labadouxfestial 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van het  
Labadouxfestival op 20 en 21 augustus 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 op 21 augustus 2021 naar 
aanleiding van een wielerwedstrijd 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

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

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen ZW-2021-1, ZW-2021-2, ZW-2021-3, ZW-
2021-4, ZW-2021-5 goed overeenkomstig het subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 
februari 2002. De totale subsidie bedraagt 175 euro. 



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_2021128917. 

6.  Verlenen van een ongunstig advies in het 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 ongunstig advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie 
over de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2020051932 (gewijzigde aanvraag). 

ALGEMEEN BESTUUR 

7.  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 in hoger beroep tegen gunstige arrest over een belasting op masten en 
pylonen. 

DIENSTVERLENING 

8.  Goedkeuren, bij uitzondering, van een aanvraag voor de bijzetting van een urne van 
gescheiden zoon in grafkelder van ouders 

 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 bijzetting van een urne van een gescheiden zoon in de 
grafkelder van de ouders. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het tweede 
kwartaal 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het tweede kwartaal van 2021 goed, in 
uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven 
op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en 



gelijkgestelde producten. Het kohier kent 41 artikels ter waarde van 18.542,50 euro ten gunste van de 
gemeenterekening in 2021. 

10.  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 2021/67 ten bedrage van 87.804,37 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  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 2021-14 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

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 2021/29 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

Kennisname 

OMGEVING 

13.  Kennis nemen van een advies over een herstelvordering van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies nr. 876 betreffende een herstelvordering 
van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bij de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering. 

14.  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_2020132149. 
  



VEILIGHEID 

15.  Kennis nemen van een politiebesluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiebesluit van de provinciegouverneur van 4 
augustus 2021 betreffende een captatieverbod uit het Kanaal Roeselare-Leie als gevolg van de aanwezigheid van 
blauwalgen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


