
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 6 december 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 6 december 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 
29 november 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

2.  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 146476, niet te 
aanvaarden. 

OMGEVING 

3.  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_2021153500, OMV_2021154180, OMV_2021160559, OMV_2021160721, OMV_2021161051 en 
OMV_2021164118. 

4.  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 ongunstig advies aan de gewestelijke 
omgevingsvergunningscommissie over het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunningsaanvraag met 
referentienummer OMV_2020051932. 



5.  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_2021178600. 

WONEN 

6.  Wijzigen van een adres 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Als aangesteld beheerder van het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, keurt het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel tot adreswijziging goed. 

ONDERWIJS 

8.  Goedkeuren van tijdelijke aanstellingen bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" ter 
vervanging van een onderwijzer(es) in ziekteverlof 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een vervanging van een 
onderwijzer afwezig wegens ziekte goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd". 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2021/45 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 2021/100 ten bedrage van 20.709,20 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen voor het eerste semester in het aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het eerste semester van 2021 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op leegstaande 



woningen en gebouwen. Het kohier kent 15 artikels ter waarde van 38.250,00 euro ten gunste van de 
gemeenterekening in 2021.  

12.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op gebouwen en/of woningen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig of 
onafgewerkt in het eerste semester van het aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het eerste semester van 2021 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op op gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig of 
onafgewerkt. Het kohier kent 2 artikels ter waarde van 6.000,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2021. 

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 2021-23 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

Kennisname 
ONDERWIJS 

14.  Kennisnemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
Harelbeke houdende goedkeuren van de raming, het bestek, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen 
firma's voor een raamovereenkomst voor zwembadvervoer 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van Harelbeke, handelend als aankoopcentrale, van 9 november 2021 voor het in de markt zetten van 
een raamovereenkomst voor zwembadvervoer. Het betreft een samenwerking tussen Harelbeke, Kuurne en 
Ingelmunster. 

VEILIGHEID 

15.  Kennis nemen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende opheffen 
van het captatieverbod in het kanaal Roeselare-Leie 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gouverneur van West-
Vlaanderen van 25 november 2021 om het captatieverbod in het kanaal Roeselare - Leie op te heffen. Dat verbod 
was ingesteld op 4 augustus 2021. 
De burgemeester, 
 
 
 
 
 
Kurt Windels 


