
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 18 oktober 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 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 
11 oktober 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  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 'Dance with the Duvel' op 30 oktober 2021 in Sporthal 2 goed. 

3.  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-2021-5 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. 

OMGEVING 

4.  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_2021057707, OMV_2021133910, OMV_2021119487 en OMV_2021120088. 



5.  Verlenen van 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 advies aan de Deputatie over de omgevingsvergunningsaanvraag met 
referentienummer OMV_2021043765. 

SPORT 

6.  Goedkeuren van de gunning van de aankoop, levering en plaatsing van een gymvloer 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning voor het leveren en plaatsen van een gymvloer goed aan EUROGYM BVBA, 
Gentseweg 309 - Unit D14 te 9120 Haasdonk. De aankoop wordt geraamd op 40.000 euro. 

DIENSTVERLENING 

7.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 5 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  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 2021-19 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

9.  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 2021/38 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 



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 2021/86 ten bedrage van 111.377,53 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

JEUGD 

11.  Kennis nemen van de beslissing tot weigering van de subsidieaanvraag voor buitenschoolse 
opvang en activiteiten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 8 oktober 2021 tot weigering van 
de subsidieaanvraag van de gemeente Ingelmunster in het kader van de buitenschoolse opvang en activiteiten. De 
weigering is het gevolg van het niet beschikbaar zijn van voldoende budget bij de Vlaamse overheid. 

EREDIENSTEN 

12.  Kennis nemen van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus Ingelmunster  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus 
van 4 oktober 2021 overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


