
College van burgemeester en schepenen 
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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 31 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 
24 januari 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van vorderingsstaat 5 voor de uitbreiding van de parking van het sportcentrum 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de 
overheidsopdrachtenreglementering, vorderingsstaat 5 goed voor de opdracht 'uitbreiding parking sportpark' 
uitgevoerd door Persyn nv. De factuur bedraagt 27.941,01 euro. 

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van een aanvraag voor de aanleg van een tegeltuin 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de aanvraag STT-2021-2 goed overeenkomstig het reglement voor 
de aanleg van een tegeltuin van 22 september 2020 en laatst gewijzigd op 21 december 2021. 

4.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2022-1 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 



5.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2022-2 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

OMGEVING 

6.  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_2021155749, OMV_2021163287, OMV_2021165031 en OMV_2021185374. 

WONEN 

7.  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 

8.  Aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de overdekte speelplaats in de 
gemeenteschool 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving keurt het college van burgemeester en 
schepenen de procedure goed tot aanstelling van een ontwerper. Via de onderhandelingsprocedure worden 
worden 3 architecten aangeschreven voor de opdracht die wordt geraamd op 40.000 euro. 

9.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het 
aanstellen van een ontwerper voor de verbouwing van de gemeentelijke sportinfrastructuur 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de 
overheidsopdrachtenreglementering, de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's goed met 
het oog op het aanstellen van een ontwerper voor de verbouwing van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Het 
ereloon wordt geraamd op 154.000 euro. 
  



VRIJE TIJD 

10.  Goedkeuren van een aanvraag tpt erkenning van een vereniging 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig het reglement betreffende de erkenning van een vereniging van 19 mei 2015 keurt het college 
van burgemeester en schepenen de aanvraag tot erkenning als vereniging van Team Jenthe goed. Deze vereniging 
heeft tot doel de ontwikkeling van een jong wielrenner te ondersteunen. 

ONDERWIJS 

11.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling in het ondersteuningsnetwerk bij de Gemeentelijke 
BLO-school "De Zon" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een tijdelijke aanstelling 
goed in het ondersteuningsnetwerk bij de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" met ingang van 10 januari 2022 tot 
en met 30 juni 2022. 

12.  Goedkeuren van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking 
met 1/5 bij het ondersteuningsnetwerk van de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een ouderschapsverlof in 
het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 goed bij het ondersteuningsnetwerk van de 
Gemeentelijke BLO-school "De Zon" voor 6/30 lestijden vanaf 25 januari 2022 tot en met 24 juni 2022. 

13.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling in het ondersteuningsnetwerk bij de Gemeentelijke 
BLO-school "De Zon" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een vervanging van een 
logopediste, afwezig wegens ouderschapsverlof, goed in het ondersteuningsnetwerk bij de Gemeentelijke BLO-
school "De Zon" met ingang van 25 januari 2022 tot en met 24 juni 2022. 

14.  Stopzetten, in onderlinge overeenkomst, van de tijdelijke aanstelling bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen, in onderlinge 
overeenkomst, de stopzetting van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid RKG bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd goed vanaf 24 januari 2022. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

15.  Goedkeuren van de afsprakennota met de economische raad 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

In uitvoering van het participatiereglement keurt het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 
met de lokale economische raad goed. In de afsprakennota wordt de concrete samenwerking in onderling overleg 
vastgelegd, samen met een budgettering van de werking van de participatieraad. 

DIENSTVERLENING 

16.  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/88 en 2020/AS/89 van ambtswege uit het 
vreemdelingenregister van de gemeente Ingelmunster.  

17.  Goedkeuren van een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in overeenstemming van het gemeentelijk reglement van 21 
januari 2014 ter zake twee aanvragen goed voor een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip. 

ALGEMENE FINANCIERING 

18.  Vaststellen van 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, wordt een tariefaanpassing voorgesteld. Het 
betreft een aanpassing van de tarieven van de dienst bevolking. 

19.  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 2022-02 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

20.  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 2021/108, 109, 110, 111 en 2022/13 en 14 ten bedrage van 203.040,55 euro en gelast de 
betaling ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



21.  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 
2021/298, 299, 300, 301 en 2022/5, 6, 7, 12 en 13 ten bedrage van 224.867,66 euro en gelast de betaling ervan. 

22.  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 2022/4 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


