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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 17 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 
10 januari 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

ECONOMIE 

2.  Tijdelijk opschorten van een abonnement voor een standplaats op de wekelijkse markt 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen staat, overeenkomstig het gemeentelijk reglement van 25 september 
2007 met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, de  tijdelijke 
opschorting van een abonnement goed wegens ziekte van de titularis. 

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_2021097436, OMV_2021167740, OMV_2021169954 en OMV_2021170874. 

ALGEMEEN BESTUUR 

5.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het college van burgemeester en 
schepenen Verhamme & partners uit Izegem aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen 



naar aanleiding van een verzoekschrift in eerste aanleg tegen de belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van 
niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten. 

6.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 25 januari 2022 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

7.  In disponibiliteit stellen van een statutair medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de gemeente, stelt het 
college van burgemeester en schepenen een statutair medewerker in disponibiliteit wegens ziekte. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  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 
2021/291 tot en met 295 ten bedrage van 962,43 euro en gelast de betaling ervan. 

9.  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 2022-01 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 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 lijsten 2022/5 en 6 ten bedrage van 381.343,29 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

11.  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 2022/2 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 



12.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2021-5 

 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 3.349,62 euro goed. 

Kennisname 

OMGEVING 

13.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het gedeeltelijk 
verlenen van een omgevingsvergunning op proef met referentienummer OMV_2021123060. 

VEILIGHEID 

14.  Kennis nemen van een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omzendbrief van Minister Verlinden van 28 
december 2021 waarin de gemeenten op hun plichten worden gewezen met betrekking tot de handhaving van de 
coronamaatregelen bij het beheer van de openbare ruimten bij winkels, winkelcentra en markten. 

EREDIENSTEN 

15.  Kennis nemen van het decreet ter oprichting van de pastorale eenheid Sint-Amand 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het decreet van 22 december 2021 van de heer 
Lode Aerts, bisschop van Brugge waarbij de pastorale eenheid Sint-Amand Ingelmunster wordt opgericht binnen 
het decanaat Roeselare-Izegem. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


