
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 30 augustus 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2021 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
16 en 23 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 op 30 augustus en 3 
september 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 30 augustus en 3 september 2021 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in 
goede banen te leiden en het correct uitvoeren van het veegplan mogelijk te maken. 

LEEFMILIEU 

3.  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-2021-7 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De totale subsidie bedraagt 25,00 
euro. 

OMGEVING 



4.  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_2021131362 

5.  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_2021000419, OMV_2021058610, OMV_2021082235, OMV_2021101833, OMV_2021102144 en 
OMV_2021109705. 

SPORT 

6.  Goedkeuren van de gunning van het raamcontract voor het onderhoud van de sportvelden in 
het gemeentelijk sportcentrum 

 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 VAN HULLE PAUL NV, Kanegemstraat 1 te 8700 Tielt als aannemer 
voor het onderhoud van sportvelden. Het betreft een overeenkomst met waarde van 46.450,99 euro per jaar. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2021-2022 bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd en de Gemeentelijke BuBao-school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het schoolreglement, de vrije dagen voor 
volgend schooljaar goed. Dit zijn vrijdag 12 november 20201 en maandag 2 mei 2022. 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Goedkeuren van de overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de 
gemeente Ingelmunster en CEVI 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met 
softwareleverancier CEVI voor de verwerking van persoonsgegevens. In de overeenkomst worden onderlinge 
afspraken gemaakt waarbij de privacy van de betrokken personen wordt gegarandeerd. 



DIENSTVERLENING 
9.  Goedkeuren van een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip 
 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt in overeenstemming van het gemeentelijk reglement van 21 
januari 2014 ter zake een aanvraag goed voor een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip. 

ALGEMENE FINANCIERING 
10.  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. 

11.  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 2021/31 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

12.  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 2021/71 ten bedrage van 41.578,64 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

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 2021-15 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

14.  Vaststellen van een niet-structureel tarief 

 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. Het betreft een tarief voor een uitstap van de Jeugddienst naar Bellewaerde. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


