
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 22 november 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 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 
15 november 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 29 november en 3 
december 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 29 november en 3 december 2021 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in 
goede banen te leiden en het correct uitvoeren van het veegplan mogelijk te maken. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

3.  Niet uitoefenen van het recht van voorkoop 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het aanbod voor het uitoefenen van het recht van 
voorkoop, zoals beschreven in de akte van 1 augustus 2013, niet toe te passen. 

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_2021122757, OMV_2021124420, OMV_2021136283, OMV_2021140069 en OMV_2021143177. 



DIENSTVERLENING 

5.  Ambtshalve schrappen uit het bevolkings- en vreemdelingenregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen schrapt, overeenkomstig de wetgeving betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, de personen 
gekend onder het dossier met refertenummer 2020/AS/82 en 2020/AS/83 van ambtswege uit het bevolkings- en 
vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  

6.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 2 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nummers 
2021/217 t.e.m. 234 ten bedrage van 1.903,99 euro en gelast de betaling ervan. 

8.  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 2021/43 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

9.  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 2021/96 ten bedrage van 52.632,19 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

10.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2021-4 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en schepen een kohier 
inzake niet-fiscale invorderingen voor een bedrag van 374,54 euro goed. 



Kennisname 

VEILIGHEID 

11.  Kennis nemen van de eerste wijziging van de politiebegroting 2021 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eerste begrotingswijziging 2021 van de 
politiezone MIDOW. Deze wijziging heeft geen impact op de gemeentelijke dotatie. 

Beslissingen ter zitting 

WONEN 

31.  Principieel toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor de 
verbetering van woningen, 5 dossiers principieel goed. 

32.  Principieel toekennen van aanpassingspremies voor levenslang wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 19 november 2019 
voor aanpassingen van woningen voor levenslang wonen, drie dossiers principieel goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


