
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 4 januari 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 4 januari 2022 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 
27 december 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

OMGEVING 

2.  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_2021144492. 

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 

3.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de noodopvang van 
schoolkinderen tijdens de verlengde kerstvakantie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met Kinderopvang 't Achterhuisje vzw goed 
voor het creëren van noodopvang van schoolkinderen tijdens de verlengde kerstvakantie. Deze overeenkomst 
kadert in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van noodopvang. 

4.  Goedkeuren van een overeenkomst met een lokale actor voor de noodopvang van 
schoolkinderen tijdens de verlengde kerstvakantie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met CV Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster goed voor het creëren van noodopvang van schoolkinderen tijdens de verlengde kerstvakantie. Deze 



overeenkomst kadert in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor compensatie van het creëren van 
noodopvang. 

COMMUNICATIE 

5.  Goedkeuren van een modelovereenkomst voor samenwerking met externe fotografen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een modelovereenkomst goed waarin de samenwerking met 
externe fotografen die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Ingelmunster wordt geregeld. In de overeenkomst 
worden vooral praktische afspraken opgenomen, onder meer inzake auteursrechten, verzekering. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

6.  Bepalen van een standpunt ten aanzien van het voorontwerp van Socio-economisch regioplan 
Midwest 2030 - The Next Midwest 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen formuleert op vraag van het regiobureau het standpunt ten aanzien 
van het voorontwerp van regioplan. Het college legt de nadruk op een nog meer uitgebreide integratie van de 
verschillende strategische plannen die voor de regio worden opgemaakt, niet in het minst vanuit de 
sectorafdelingen van de Vlaamse overheid. 

Kennisname 

LEEFMILIEU 

7.  Kennis nemen van het activiteitenrapport van De Buizerd vzw met betrekking tot het 
Natuureducatief Centrum 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college neemt kennis van het activiteitenverslag van de Buizerd waarin de activiteitenkalender voor 2022 wordt 
voorgesteld en de uitgevoerde activiteiten van 2021 worden opgelijst. Dit verslag kadert in de 
gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en Natuurpunt De Buizerd vzw voor het natuureducatief 
Centrum. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


