
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 13 september 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2021 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de 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  
6 september 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.  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, een aanvraag voor bestuurderspassen goed. 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 19 september 2021 naar 
aanleiding van de doortocht van een wielerwedstrijd 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van een 
doortocht van een wielerwedstrijd op 19 september 2021 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers te vrijwaren. 

4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 september 2021 naar 
aanleiding van de Strapdag 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 17 
september 2021 naar aanleiding van de organisatie van de Strapdag met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit 
in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 



FACILITY 

5.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de aankoop en levering 
van een elektrische bestelwagen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodige firma's goed voor de aankoop, levering en plaatsing van een elektrische 
bestelwagen, dit voor een geraamd bedrag van 35.000 euro. 10 leveranciers worden aangeschreven. 

6.  Goedkeuren van de instap in een raamcontract voor IT-hardware via de aankoopcentrale van 
C-smart 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor afname van IT-hardware. Het betreft een overheidsopdracht die door C-Smart gegund 
werd aan Centralpoint België NV  en al loopt sinds 28 augustus 2019. Het gemeentebestuur kan nog tot 27 
augustus 2023 afnemen uit dit contract.  

LEEFMILIEU 

7.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteit ter gelegenheid van de Kontrabasfeesten op 24, 25 en 26 september 2021 aan en in de 
Cultuurfabriek goed. 

8.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2021-4 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

ECONOMIE 

9.  Weigeren van een aanvraag voor een standplaats op de septemberkermis  

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

  



OMGEVING 

10.  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_2021095433. 

11.  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_2021099205, OMV_2021101439, OMV_2021103852 en OMV_2021115399. 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 22 september 2021 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

13.  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 2021009 (175 euro). 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

14.  Goedkeuren van een raamcontract voor maaltijdcheques via de aankoopcentrale Creat 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor afname van maaltijdcheques. Het betreft een verlenging van een overheidsopdracht die 
gegund werd aan SODEXO en loopt van 18 januari 2021 tot 17 januari 2025. De geraamde afname voor 
Ingelmunster bedraagt 5.000 euro per jaar. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

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 2021/75 ten bedrage van 102.585,55 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

16.  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 2021/33 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

17.  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. Het betreft een aanpassing van de tarieven voor de Ladies Sports Night en voor het 
sportelen. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 

18.  Kennis nemen van de voortgangsrapportage in het kader van 'De 10 grote werken' 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot "De 10 
Grote werken' overeenkomstig de verplichtingen inzake organisatiebeheer en de opvolging van de strategische 
planning. Deze stand van zaken is terug te vinden via www.ingelmunster.be/detiengrotewerken/. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


