
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 27 december 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 27 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 
20 december 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 in de Nijverheidstraat vanaf 28 december 
2021 tot de start van de werken in de NIjverheidstraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster. Het 
betreft het aanbrengen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Nijverheidstraat vanaf de 
Oostrozebekestraat tot aan de in- en uitrit van Basic-fit en dit tot aan de start van de riolerings- en wegeniswerken 
in de Nijverheidstraat. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvragen GR-2021-1 tot en met GR-2021-18 en GR-
2021-20 goed overeenkomstig het subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers van 19 oktober 2004 en 
gewijzigd in zitting van 24 april 2012. De totale subsidie bedraagt 2.443,00 euro. 

4.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag GR-2021-19 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers van 19 oktober 2004 en gewijzigd in zitting van 24 april 
2012. De totale subsidie bedraagt 344,00 euro. 



5.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2021-10 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van 523,00 euro voor het onderhoud van 14 m hagen en heggen, 39 
knotbomen en 4 hoogstamboomgaarden. 

6.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2021-11 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van 144,00 euro voor het onderhoud van 12 knotbomen. 

OMGEVING 

7.  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_2021130172 en OMV_2021133930. 

WONEN 

8.  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. 

PATRIMONIUM 

9.  Goedkeuren van de gunning voor het leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk voor de 
schoolgebouwen 

 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 buitenschrijnwerk in de schoolgebouwen goed 
aan FRANCOVERA uit Wervik voor de prijs van 275.932,81 euro. 
  



DIENSTVERLENING 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 11 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

11.  Ambtshalve schrappen uit het 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/84, 2020/AS/85, 2020/AS/86 en 2020/AS/87 van 
ambtswege uit het vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

12.  Consolideren van een arbeidswegongeval van een jobstudent 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert een arbeidswegongeval overkomen aan een jobstudent 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

13.  Goedkeuren van de aangepaste afsprakennota's voor de vrijwilligerswerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal 
bestuur, het ontwerp van de aangepaste afsprakennota's goed die worden aangewend voor de vrijwilligerswerking. 
In deze nota's worden alle afspraken opgenomen tussen de gemeente of het OCMW en de vrijwilliger, onder meer, 
inzake vergoeding, verzekering, deontologie en dergelijke zaken meer. 

ALGEMENE FINANCIERING 

14.  Vaststellen van niet-structurele 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 worden een aantal niet-structurele tarieven 
voorgesteld. Het betreft tarieven voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren aangeboden door de 
dienst vrije tijd in het voorjaar van 2022. 



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 2021/106 ten bedrage van 33.058,66 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

16.  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. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


