
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 20 september 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 20 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 
13 september 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van de definitieve oplevering van de opdracht 'Herstellingswerken aan diverse 
wegen in de zone Midwest fase 3 - dienstjaar 2017' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de definitieve oplevering goed van het dossier 'Herstellingswerken 
aan diverse wegen in de zone Midwest fase 3 - dienstjaar 2017' uitgevoerd door NV Devriese van Koolskamp. 

3.  Goedkeuren van het proces-verbaal betreffende de voorlopige oplevering van de wegenis- en 
rioleringswerken in de Meulebekestraat (Deefakker-West) 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
voorlopige oplevering goed van de wegenis- en rioleringswerken in de Meulebekestraat (Deefakker-West). 

MOBILITEIT 

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, een aanvraag voor bestuurderspassen goed. 



5.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 25 en 26 september 2021 
naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis en randactiviteiten 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 25 en 
26 september 2021 naar aanleiding van de septemberkermis en randactiviteiten met de bedoeling de effecten 
inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

7.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 22 tot 27 september 
2021 naar aanleiding van de Kontrabasfeesten 2021 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 22, 23, 
24, 25 26 en 27 september 2021 naar aanleiding van de Kontrabasfeesten met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

8.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 4 en 10 oktober 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 4 en 10 oktober 2021 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede 
banen te leiden en het correct uitvoeren van het veegplan mogelijk te maken. 

LEEFMILIEU 

9.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor de aankoop van herbruikbare luiers 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag HL-2021-1 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement herbruikbare luiers van 17 november 2009. De subsidie bedraagt 125 euro. 

10.  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 het vuurwerk tijdens het kermisweekend op 27 september 2021 op het 
braakliggend terrein tussen de Waterstraat en het kanaal Roeselare-Leie goed. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

11.  Niet uitoefenen van het recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 142706, niet te 
aanvaarden. 
  



OMGEVING 

12.  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_2021063560, OMV_2021104558, OMV_2021116067 en OMV_2021119910. 

ONDERWIJS 

13.  Goedkeuren van een reaffectatie van een leermeester niet-confessionele zedenleer met 2/24 
lestijden bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" vanaf 1 september 2021 tot en met 30 juni 
2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een reaffectatie van een 
leermeester NCZ goed met 28/24 lestijden bij de gemeentelijke basisschool "De Wingerd" met ingang van 1 
september 2021 tot en met 30 juni 2022. 

14.  Goedkeuren van een afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) voor een leermeester 
niet-confessionele zedenleer met 2/24 lestijden bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 
vanaf 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een afwezigheid voor 
verminderde prestaties goed voor een leermeester niet-confessionele zedenleer bij de Gemeentelijke Basisschool 
"De Wingerd" vanaf 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022. 

DIENSTVERLENING 

15.  Ambtshalve schrappen uit het bevolkings- of 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 het 
dossier met refertenummer 2020/AS/73 en 2020/AS/74 van ambtswege uit het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  

16.  Goedkeuren van een afwijking op het zalenreglement voor een niet-erkende vereniging 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

In overeenstemming met het zalenreglement van de gemeente keurt het college van burgemeester en schepenen 
een afwijking op dit reglement goed voor een niet-erkende vereniging. Het betreft de organisatie van een 
muziekoptreden waarvoor een uitzondering wordt toegestaan. 



COMMUNICATIE 

17.  Goedkeuren van de gunning van de aankoop van een licentie en de opstart van een online 
beeldbank 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning goed aan TOBANIA NV, Romeinsesteenweg 564, Bus 4 te 1853 Strombeek-Bever 
als leverancier voor een online beeldenbank.  

SOCIALE ZAKEN 

18.  Bekrachtigen van het gunstig advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang met betrekking tot 
de overname van Kinderopvang 'Knuf' 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van de Vlaamse regelgeving inzake het lokaal beleid kinderopvang bekrachtigt het college van 
burgemeester en schepenen het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Het betreft een gunstig advies ten 
aanzien van de overname van Kinderopvang 'Knuf'. 

ALGEMENE FINANCIERING 

19.  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 2021-16 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

20.  Niet-inwilligen van een bezwaar tegen de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar tegen een gemeentebelasting overeenkomstig 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting op de huis-aan-
huis verspreiding van niet-geadresseerde  publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten dat niet wordt ingewilligd. 

21.  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 2021/34 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 



22.  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 2021/76 ten bedrage van 117.399,76 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

PATRIMONIUM 

23.  Kennis nemen van de toekenning van een erfgoedpremie voor werken aan de parochiekerk 
Sint-Amandus 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toekenning van een erfgoedpremie voor werken 
aan de parochiekerk Sint-Amandus. Het betreft onderhoudswerken aan de voordeur en de goten, 
restauratiewerken aan de grafsteen en het wapenschild van de kerk met een subsidie van 60% of 8.782,15 euro. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


